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رزمندگی  رهربی،  درایت  حق،  لطف  به  که  اکنون 

تالشهای  و  کشور  رشید  فرزندان  جانانٔه  مبارزٔه  و 

پویا، جویا، کاربلد و کارآزمودٔه رهربان  خستگیناپذیر، 

صلح  گفتگوهای  افغانستان  اسالمی  امارت  سیاسی 

طبق پیامن نامٔه دوحه - قطر آغاز شده؛ و امارت اسالمی 

طبق وعدٔه خویش با جهتهای افغانی رایزنیهای سیاسی 

خود را برای آینده کشور عزیز آغاز کرده دگر جای هیچ 

تردیدی باقی منیامند که امارت اسالمی از هامن ابتداء 

صاحب داعیٔه برحق بوده و پیکارشان کامال مرشوع و 

بحرانهای  از  کشور  نجات  و  اشغالستیزی  راستای  در 

امنیت  آوردن  و  اسالم  رسبلندی  جز  و  بوده  فالکتبار 

ندارد؛  و  نداشته  به کشور دگر هدفی  واقعی  آرامش  و 

همه باید دست به دست هم داده و کمک کنند تا این 

گفتگوها نتایج پربار در پی داشته باشد و موانع صلح 

یا به  را از رس راه برداشته و چینلهای که مانعرتاشی و 

یا بخاطر اشباع   اصطالح در مسیر صلح، خصامنه  و 

خود  غلط  و  شخصی  منافع  و  اهداف  و  شوم  غرایز 

قاطع  برخورد  آنها  با  و  شناسایی  میکنند  سنگاندازی 

به یک  افغانها  تا هیچ چیز مانع رسیدن  بگیرد  صورت 

تفاهم درست، صحیح و منطقی نشود.

و  نظامی  مبارزۀ  سالیاِن  مرشوعیت  در  گفت  باید 

سیاسی مجاهدین امارت اسالمی تردیدی وجود ندارد و 

لله الحمد با دالیل حقیقی و حقوقی بارها این مرشوعیت 

به  از هر زمانی   نیز رسیده و اکنون دنیا بهرت  اثبات  به 

درک حقایق و ماهیت جنگ افغانستان پی برده و همه 

میدانند تداوم جنگ جز سبب بدنامی اشغالگران، زیان 

حقوق  شدن  پایامل  انسانی،  نیروی  شدن  تلف  مالی، 

به  و  غیرنظامیان  مرگبار  حمالت  میزان  باالرفنت  برش، 

دستاوردی  کدام  ساله  تجاوز ۱۹  کشیده شدن  چالش 

دگر نداشته؛ و بهرتین فرصت حل معضلٔه افغانستان از 

طریق دیالوگ و گفتامن سیاسی فراهم گردیده 

است لذا نباید وقت را ضایع کرد و فرصتها را 

به خاطر منافع شخصی و هوسهای چند فرد 

عزیز  ملت  این،  از  بیش  نباید  و  داد  از دست 

از آرمان و داعیۀ برحق شان )که  افغانستان را 

هامنا آزادی کشور از زیر یوغ استکبار جهانی 

در  واقعی  استقالل  و  عزت  آمدن  دست  به  و 

دور  است(  اسالمی  و  نظام رشعی  سار  سایه 

نگاه داشت.

زمان  از  مقابل  جهت  اغلب  که  بهانههای 

توافق امریکا و امارت اسالمی )در دهم حوت 

۱۳۹۸ هش( تراشیده یکی دوتا نیست بلکه بار 

بار کوشش صورت گرفت تا پروسٔه مذاکرات 

تالش  در  و  دیده  اساسی  صدمٔه  صلح،  گفتگوهای  و 

وقیحانه حتی طرف مقابل دست به حذف فیزیکی رجال 

و  زده  خّیر  اندیشمندان  دلسوز،  علامی  فکر،  روشن 

عمدا کمر به سپوتاژ پروسۀ صلح بست و کوشش منود 

تا ملت عزیز افغانستان را در مقابل فرزندان مجاهد قرار 

حوصلهمندی،  بردباری،  با  سالمی  امارت  اما  بدهد؛ 

با  و  دفع،  را  توطئهها  درایت خردمندانه متام  و  تحمل 

در  کنون  تا  و  گفته  پاسخ  منطقی  و  دقیق  روشنگرایی 

تا  )مجاهدین(  آنان  که  داده  نشان  همه  به  عمل  میدان 

چه حد متعهد، و طرِف مقابل )منسوبین ادارۀ کابل( تا 

چه حد از نتیجه دادن پروسٔه مذاکرات و نظام اسالمی 

ترس داشته و چگونه تالشهای مذبوحانۀ را روی دست 

گرفته و خود را به هر دری میزنند تا پروسه آسیب ببیند 

رویگردانی  سبب  جز  کور  تالشهای  آن  آنکه  از  غافل 

به  بدنامی عدهای بدخواه دگر هیچ مثرهای  جامعه و 

دنبال ندارد.

وقت آن فرا رسیده که همه از فرصت پیشآمده استفاده 

درست بکنند و از هر آن روش مرشوع و مجاز که مایٔه 

نجات افغانها از بحران جنگ و مشکالت ناشی از آن 

افغانستان  معضلٔه  حل  برای  و  کرده  استفاده  می شود 

چاره جویی اساسی شود؛ و در این بین نقش کشورهای 

کتامن  غیرقابل  نیز  جنگ  در  دخیل  قدرتهای  و  منطقه 

جریانهای  متویل  و  حامیت  از  دست  باید  که  است 

این  از  بیش  نگذارند  و  برداشته  صلح  پروسٔه  بدخواه 

توسط چند تن جاهطلب، سودجو، خودخواه و مغرض 

به خاطر  و  بوده  به شیشه  افغاِن مسلامن  ملیونها  خون 

منافع  آنها ملت رشیف ما درد  و رنج بکشد.

داعیهٔ برحق امارت اسالمی 
داعیهٔ ملت غیور ماست!

رسمقاهل
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     افالطـون فیلسـوف کالسـیک یونـان درکتـاب اش 

»کتـاب جمهـور« )Republic( )کـه در فارسـی بـا نـام 

جمهوریـت نیز شـهرت دارد( دربارٔه نظام  های سیاسـی 

جهـان مـی¬ گوید: درمجمـوع همه نظام های سیاسـی 

جهـان بـه پنج نوع نظام سیاسـی تقسـیم شـده اسـت:

1 ـ نظام  ارشاف ساالری )آریستوکراسی( 

2 ـ نظام مالک ساالری )تیموکراسی( 

3 ـ نظام شایسته  ساالری )اولیگارشی( 

4 ـ  نظام مردم ساالری )دموکراسی(

5 ـ  نظام استبدادی )دیکتاتوری(

 افالطـون هـر شـخصی را بـه یکی از ایـن نظام ها وصل 

مـی  کنـد و سـعی دارنـد تـا جـای یکدیگـر را بگیرنـد. 

افالطـون پیـش از بعثـت پیابـر معظم اسـالم )صلی الله 

علیه وسـلم( درگذشـته اسـت .

اشـکال  بـه  متعـددی،  هـای  نظـام  جهـان  در  اکنـون   

اسـت. آمـده  میـان  بـه  مختلفـی  هـای  وشـیوه 

امـا حسـب عمـوم حکومـت هـا  درجهـان بـه دو نـوع  

تقسـیم مـی شـوند: حکومـت الهـی ) نظام اسـالمی( و 

حکومـت هـای طاغوتـی. 

حـد فاصـل و جدایی ایـن دو نوع حکومـت، حاکمیت 

اسـت کـه در نظـام الهـی حاکمیـت از آن خداوند )جل 

جالله( اسـت و درنظام های سیاسـی مبتنی بر اومانیسم 

)انسـان گرایـی( و نظـام های مدرن امـروزی، حاکمیت 

را از آن انسـان یـا مـردم مـی داننـد و درهرشـکلی کـه 

چنیـن نظـام هـا تجلی کنـد طاغوتی شـمرده می شـوند 

چـرا کـه انحـراف از قوانیـن اسـالمی و تجـاوز بـر حق 

ربوبیـت الهـی، طغیـان و ظلم محسـوب می شـود .

در حقیقـت امـر، نظـام هـای جمهـوری و دموکراسـی 

امـروزی از جمـع حکومـت هـای طاغوتی شـمرده می 

شـود و پایـه هـای آن بـا پایـه های نظـام اسـالمی کامال 

مغایـرت دارد، درحالـی کـه پایـه هـای نظام اسـالمی با 

فطـرت بـرشی  منطبـق می باشـد.

قرآن کریم در این مورد چنین اشاره ای فرموده است:

الَِّتـي َفطَـَر  اللّٰـِه  ِفطْـرََت  يـِن َحِنيفـاً  لِلدِّ »َفأَِقـْم َوْجَهـَك 

يـُن الَْقيُِّم َو  النّٰـاَس َعلَْيٰهـا اٰل تَْبِديـَل لَِخلْـِق اللِّٰه ٰذلِـَك الدِّ

لِٰكـنَّ أَكْـَرَ النّٰـاِس اٰل يَْعلَُمـوَن« }الـروم: 30{ 

)بـا گرایـش متـام بـه حـّق، به ایـن دیـن )توحیـد( روی 

بیـاور، بـا هـامن فطـرت الهی کـه مـردم را بـر آن آفریده 

اسـت بـرای خلقـت خـدا هیـچ گونـه تبدیلـی نیسـت، 

این اسـت دین راسـت و درسـت ولی بیشـرت مردم منی 

دانند.(

درمجمـوع ایـن نـص قرآنـی آئن اسـالم را آئـن فطرت 

و احـكام آن را مطابـق بـا فطـرت بـرشى مـى  شـامرد. 

حتـی علـامی کـرام  ایـن نـص قرآنـی را چنیـن معنـی 

کـرده انـد کـه دين اسـالم را با مراعـات اعتدال اسـتقبال 

منـا، هـامن دينـى كـه منطبق اسـت بـا آفرينـش خداىئ 

از نظام اسالمی 

نباید هراس داشت!

سادات چرخی
)آگاه امور سیاسی و تحلیلگر منطقوی(
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كـه مـردم را آفريـده و روى آن اسـتوار سـاخته، خلقـت 

خـداىئ تبديـل پيـدا منى كنـد كـه هـامن ديـن منطبق به 

فطـرت و آفرينش اسـت كه مـى  تواند مـردم را اداره كند 

وىل اكـر مـردم منـى  دانند.

در واقع اسـاس نظام اسـالمی دین اسـت  واسـاس دین 

را اعتقـاد تعییـن مـی مناید و اسـاس نظـام جمهوری و 

دموکراسـی  قـرارداد اسـت و تفـاوت قرار داد تـا اعتقاد 

زمیـن تا آسـامن می باشـد.

بـه عبـارت دیگـر رابطـه دیـن رابطـه عمـودی اسـت و 

رابطـه دموکراسـی رابطـه افقـی. بـه ایـن معنـی کـه پایه 

نظـام اسـالمی دیـن اسـت و دیـن عبـارت از رابطـه فرد 

بـا خالـق اش، یـا رابطـه انسـان با آسـامن می باشـد که 

ایـن را رابطـه عمـودی می گوینـد و پایه دموکراسـی که 

قـرارداد اسـت وآن هـم میـان شـهروندان، رابطـه افقـی 

دارد یعنـی رابطـه انسـان با انسـان  یا به عبـارت دقیق تر 

رابطـه شـهروند بـا شـهروند می باشـد .

 درنظـام اسـالمی تحکیـم قانون خالق بر مخلوق اسـت 

و درنظـام دموکراسـی و یـا نظـام جمهـوری بـه معنـی 

مـردم سـاالری تحکیم قانـون مخلوق بر مخلـوق یعنی 

حکومـت مـردم بـاالی مـردم میباشـد و پارملـان درنظام 

تقنـن  مرجـع  دموکراسـی  نظـام  یـا  جمهـوری  هـای 

و قانـون سـاز شـمرده مـی شـود و قانـون ایجـاد شـده 

توسـط پارملـان نافـذ و بـاالی مـردم  تطبیـق مـی گـردد 

و درنظـام اسـالمی مرجـع تقنـن دیـن )قـرآن وحدیـث( 

اسـت و برهمـه افـراد جامعـه یکسـان قابـل اجـرا مـی 

باشـد وشـوراها درنظـام اسـالمی حیثیت مشـورتی دارد 

تقنینی. نـه 

اگـر ایـن دو نظام رشعی و دموکراسـی را به شـیوه دیگر 

تعریـف کنیـم مـی توانیم بگوئیـم که چون اسـاس نظام 

رشعـی دین اسـت پس واحـد دین مومن اسـت و واحد 

دموکراسـی شـهروند و دین شـهروند منی شناسـد بلکه 

دیـن با مومن ارتبـاط  دارد.

و ارتباط دموکراسـی به شـهروند میباشـد، این شـهروند 

خـواه مؤمن باشـند یـا کافر یـا هر چیـزی دیگر.

بنـا برایـن اسـتدالل، منـی  تـوان از ادیـان آسـامنی بـه 

طـور عـام و ازدیـن مبیـن اسـالم به طـور خـاص انتظار 

ایجـاد دموکراسـی کـرد و هیـچ دینـی آسـامنی تـا هنوز 

چنیـن ادعایـی نکـرده  اسـت، امـا مـی تـوان بـر اسـاس 

دیـن، حکومـت ایجاد کـرد و شـاهد حکومت های چند 

رنـگ اسـالمی باشـیم مثـال از حکومـت پیامـرب معظـم 

اسـالم صلـی اللـه علیـه وسـلم گرفتـه تـا خالفـت های 

راشـده، امـارت و دولـت.

دموکراسـی  خواسـتار  اگـر  روشـن تر،  عبـارت  بـه   

هسـتیم، منـی  توانیـم اعتقاد دینـی را نقطـه آغازین قرار 

دهیـم و نـه می توانیـم دو نقطـه حرکـت توأمـاً داشـته 

باشـیم، یعنـی هـم مسـلامنی و هـم شـهروندی.

لـذا نظـام اسـالم غیـر از نظـام دموکـراىس اسـت، چون 

دموکـراىس مبنـاى کار خـود را براسـاس متتـع و بهـره 

 بـردارى مـادى قـرار داده اسـت واز بزرگرتیـن تفاوتهاى 

روش اسـالم بـا دموکـراىس همین اسـت.

  چـون روش دموکـراىس اسـاس کار خـود را در بهـره  

گیـرى مـادى قـرار داده اسـت، ناچـار روح اسـتخدام و 

اسـتثامر در آن دمیده شـده اسـت. این روحیه هر راهى 

را کـه بـه سـوى هوا هـاى نفسـاىن منتهى شـود، تجویز 

مى کنـد و ایـن عینـاً هـامن اسـتبداد سـلطنتى قـرن های 

گذشـته اسـت که امـروز در لبـاس اجتامع مـدىن ظاهر 

شـده اسـت. چنانچـه مـا امـروز نیـز شـاهد ظلـم ملـل 

نیرومنـد نسـبت بـه ملتهـاى ضعیـف هسـتیم و تفـاوت 

امـروز بـا گذشـته، آن اسـت کـه آن شـکل  حاکمیـت 

کنـوىن  اجتامعـى  حاکمیـت  شـکل  بـه  سـابق  فـردى 

آن  واقعیـت  و  روح  آنکـه  بـدون  اسـت،  شـده  مبـدل 

تغییـرى کـرده باشـد. سـیرت پیامربمعظـم اسـالم صلی 

اللـه علیـه وسـلم و برنامـه آن حـرت صلی اللـه علیه 

وسـلم در پیـروزى  هـا و معاهده هـا نشـانگر آنسـت که 

روش اسـالم صـد درصـد مخالـف بـا ایـن هوسـبازى  

هـای دموکراسـی اسـت.

از دیگـر تفاوتهـاى نظـام اسـالمی بـا سـایر نظـام هـا، 

ایـن اسـت کـه تاریـخ نشـان مى دهـد هیـچ اجتامعـى 

*** در واقع اساس نظام اسالمی دین 
است  واساس دین را اعتقاد تعیین 
می نماید و اساس نظام جمهوری و 
دموکراسی  قرارداد است و تفاوت قرار 
داد تا اعتقاد زمین تا آسمان می باشد.

*** حکومت اسالمی ویژگی ها و 
الزاماتی دارد که نظام های جمهوری 
و دموکراسی و هرنظام دیگر فاقد آن 
چیزها می باشند.
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خـاىل از اختالفـات طبقـاىت نبـوده اسـت و حـال آنکـه 

اجتـامع اسـالمى اجتامعـى اسـت کـه هیچ نـوع برترى 

و مزیتـى در بیـن افـراد آن دیـده منى شـود و تنهـا مالک 

امتیـاز فطـرت پـاک و قریحـه آزاد انسـاىن اسـت و ایـن 

هـامن تقوایى اسـت کـه خداونـد فرمـوده: »إِنَّ أَکْرََمکُْم 

ِه أَتَْقاکُْم«)حجرات: 13( لذا در اسـالم همه در  ِعنـَد اللّـَ

برابـر قانـون یکسـان  انـد و فاصله طبقاىت وجـود ندارد. 

دلیـل ایـن مطلـب هامن سـیرت و روش زندگى رسـول 

اکـرم صلـی اللـه علیه وسـلم می باشـد.

اگـر ایـن دو نـوع نظام اسـالمی و دموکراسـی کنونی را 

باهـم  مقایسـه کنیـم  خواهیـم یافـت که نظام  اسـالمی 

از همـه بیشـرت متضمن حقوق شـهروندان عـام وخاص 

جامعـه   هـای  پرابلـم  همـه  وپاسـخگوی  بـوده  خـود 

انسـانی مـی باشـد و جامعـه را بـه طـرف رفـاه و ترقـی 

سـوق داده و آن را  سـامل و مثمـر مثـر مـی گردانـد.

در نظـام اسـالمی منبـع قانـون خداونـد اسـت کـه بـر 

ابعـاد  از  کـه  شـناختی  و  مصالـح  حکمـت،  اسـاس 

وحکومـت  کنـد  مـی  ترشیـع  دارد،  انسـانی  وجـودی 

امانتی در دسـت حاکامن به شـامر می آید. درحکومت 

اسـالمی حاکـم بایـد دارای ملکـه تقوا و ورع باشـد واز 

مدیریـت وعلـم به قوانیـن برخوردار باشـد تـا جامعه را 

بـر طبـق قوانیـن الهـی اداره کنـد و تـوان مدیریـت اداره 

جامعـه را نیـز داشـته باشـد.

حکومـت اسـالمی ویژگـی هـا و الزاماتـی دارد که نظام 

هـای جمهـوری و دموکراسـی و هرنظـام دیگـر فاقد آن 

چیزهـا می باشـند.

برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

1. نظـام اسـامی  مـردم را بـه سـمت حیـات 
طیبـه حرکـت مـی دهـد:

 نظـام اسـالمی بـه وعـده  ای قـرآن کریـم، مـردم را بـه 

سـمت حیـات طیبـه حرکـت مـی  دهـد: } َمـْن َعِمـَل 

َصالًِحـا ِمـْن َذكَـٍر أَْو أُنَْثـى َوُهـَو ُمْؤِمـٌن َفلَُنْحِيَينَّـُه َحَيـاًة 

طَيَِّبـًة{ حیـات طیبـه یعنـی زندگی گـوارا. یـک ملت آن 

وقتـی زندگـی گـوارا دارد کـه احسـاس کنـد و ببیند که 

دنیـا و آخـرت او بـر طبق مصلحـت او به پیـش می  رود 

و بـه سـمت هدفهـای او حرکـت مـی  کند؛ ایـن زندگِی 

گواراسـت؛ فقـط »دنیـا« نیسـت، فقـط هـم »آخـرت« 

نیسـت. آن ملتهایـی کـه بـه زندگـی دنیـا چسـپیده  اند و 

موفـق شـده اند کـه زندگـی دنیـوی را بـه مراتـب، مرفـه 

ندارنـد. زندگـِی گـوارا  زندگـی گـوارا  لزومـاً  بسـازند 

وقتـی اسـت کـه رفـاه مـادی بـا عدالـت، معنویـت و 

اخـالق همـراه شـود. و این را فقـط نظام الهـی می تواند 

بـرای بـرش تأمیـن کنـد. از طـرف دیگـر، حیـات طیبـه 

و زندگـی گـوارا فقـط آخـرت هـم نیسـت. اسـالم منی 

 گویـد مـن مـی  خواهـم زندگـی اخـروِی بعـد از مـرگ 

مـردم را آبـاد کنـم، دنیـای آنهـا هرقسـم شـد، شـد؛ این 

منطـق اسـالم نیسـت.  

مشـروعیت  اصلـی  پایـه   عدالـت،  و  تقـوا   .2
اسـت: اسـامی  حکومـت 

 در اسـالم مـردم رصف یـک رکـن مرشوعیـت انـد، نـه 

اسـالم  در  سیاسـی  نظـام  مرشوعیـت.  ای  پایـه   همـه  

عـالوه بـر رأی و خواسـت مـردم، بـر پایـه ا ی اساسـِی 

دیگـری چون تقوا وعدالت، اسـتوار اسـت. اگر کسـی 

کـه بـرای حکومت انتخاب می شـود، از تقـوا و عدالت 

برخـوردار نبـود، همـه ی مردم هـم که بر او اتّفـاق کنند، 

نـا مـرشوع  ایـن حکومـت، حکومـت  اسـالم  نظـر  از 

. ست ا

3. مردم ساالری دینی:
و  هـا  آمـوزه  در  ریشـه  دینـی،  سـاالری  مـردم  نظریـه 

اندیشـه اسـالمی دارد. از ایـن رو بـا دموکراسـی غربـی 

بـه صـورت بنیـادی و اساسـی در تعـارض قـرار دارد. 

»مـردم سـاالری دینـی، بـه معنـای ترکیـب دیـن و مـردم 

سـاالری نیسـت، بلکـه یـک حقیقـت در جوهـره نظـام 

اسـالمی اسـت، چـرا کـه نظـام بخواهد بـر مبنـای دین 

عمـل کنـد، بـدون مـردم منی شـود ضمـن آنکـه تحقق 

حکومـت مـردم سـاالری واقعـی هم بـدون دیـن امکان 

نیسـت« پذیر 

»مـردم  سـاالرى دينى، نظامى سـياىس اسـت كـه در آن 

حاكميـت متعلـق بـه خداونـد مى باشـد كـه بـا عقيده و 

اميـان و عواطـف و آراى مـردم پيونـد خورده اسـت.« 

4. قاطعیـت در مقابـل تعـّدی، و رفتـار بـا رفق و 
مـدارا بـا مردم:

اسـالم دیـن جامعـی اسـت؛ دیـن یـک بعـدی نیسـت. 

آنجایـی که حکومـت اسـالمی در مقابـل زور، تجاوز، 

اغتشـاش و تعّدی از قانون کار می گیرد، باید با قدرت، 

بـا قاطعیـت، با خشـنوت رفتـار کند؛ امـا آنجایی که در 

مقابـل آحـاد مـردم و بـرای کمـک بـه مـردم اسـت، نـه؛ 
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آنجـا رفتـار عمومی حکومت اسـالمی با مـردم خود، با 

رفـق و مدارا اسـت؛ } لََقـْد َجاءَكُْم َرُسـوٌل ِمْن أَنُْفِسـكُْم 

َعِزيـٌز َعلَْيـِه َما َعِنتُّـْم َحِريٌص َعلَْيكُـْم ِبالُْمْؤِمِنـَن َرُءوٌف 

َرِحيـٌم { ]التوبـة: 128[ بـه یقین، رسـولی از خود شـام 

بسـوی تـان آمـد که رنجهای شـام بر او سـخت اسـت؛ 

و ارصار بـر هدایـت شـام دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنـان، 

رئـوف و مهربـان اسـت. لـذا آنجـا، جـای آن اسـت؛ 

اینجـا هم جـای این اسـت.  

5. حکومـت اسـامی ، برای تعالـی یافتن اخاق 
انسـان ها است:

اگـر مـا از لحـاظ اقتصـاد بـه باالتریـن مقـام برسـیم و 

از لحـاظ سیاسـت، همیـن اقتـدار و عزّتی را کـه امروز 

داریـم، چنـد برابـر کنیـم، ولی اخـالق مردم مـا، اخالق 

اسـالمی نباشـد؛ در میـان مـا گذشـت، صـرب، حلـم و 

خوش بینـی نباشـد، بـی اعتـامدی، بدخواهـی، غـش، 

باشـد، اسـاس  بـه اوج اش رسـیده  خیانـت و جرائـم 

کار جامعـه از بیـن خواهـد رفـت. اسـاس کار، اخـالق 

اسـت  حسـنه  اخـالق  مقّدمـه ی  اینهـا  همـه ی  اسـت. 

- بعثـت المتّـم مـکارم االخـالق -  حکومـت اسـالمی 

بـرای ایـن اسـت کـه انسـانها در فضـای بسـیار سـامل 

اخالقـی تربیـت شـوند، اخـالق آنهـا تعالـی یافتـه، بـه 

باآلخـره  کننـد،  قربـت  قصـد  و  شـوند  نزدیکـرت  خـدا 

جامعـه سـامل و مثمـر مثـر بـه میـان آیـد. 

6. خودسـازی دائمـی، از شـعارهای 
همیشـه زنده نظام اسـامی اسـت:

 نظـام اسـالمی کـه ملـت بـرای آن، ایـن 

همـه قربانـی ها و فداکاری هـا انجام داده 

اسـت، نظامـی اسـت کـه اسـالم در دل و 

در عمـل و در وجود یکایک افراد جامعه، 

وجـود داشـته باشـد. ایـن  طور نیسـت که 

بگوییم »نظام اسـالمی اسـت«، امـا اداره، 

رائـج؛ بدخواهـی و  فاسـد، رشـوه گیری 

اخالقـی،  فسـاد  اعتـامدی،  بـی  بددلـی، 

غصـب و اختـالس در همـه جـا باشـد؛ 

سـوء عمـل و بدکارگـی باشـد؛ بیکارگـی 

نظـام  بلکـه  نخیـر  باشـد!  تنبلـی  باشـد؛ 

اسـالمی آن اسـت کـه انسـانها هـر کدام، 

کـردن خودشـان  بهـرت  درصـدد  روز  هـر 

از  یکـی  اسـالمی،  نظـام  در  باشـند. 

شـعارهای همیشـه زنده اش این اسـت که: »من اسـتوی 

یومـاه فهـو مغبـون.« مـن و شـام اگـر امروزمـان مثـل 

دیـروز باشـد، مغبونیـم و زیـان کـرده ایـم. امـروز بایـد 

از هـر نـگاه بهـرت از دیـروز باشـیم. در نظـام اسـالمی، 

یکـی از شـعارهای همیشـه زنـده اش ایـن اسـت که هر 

کسـی باید در صدد خودسـازی باشـد. باید بـر گناهان 

خـود گریه کنـد؛ از بدیهای خـود اسـتغفار و توبه کند؛ 

کارهـای خـوب خـود را زیـاد کنـد؛ کارهـای بـدش را 

کـم کنـد و هـر ارتبـاط غلـط را بـه ارتبـاط صحیـح و 

درسـت تبدیـل کنـد.

 در خامتـه از خـدای الیـزال مسـتدعی هسـتم که ملت 

قهرمـان افغانسـتان را بـا چنیـن نظـام خالـص اسـالمی 

ببخشـد.  افتخار 

و ما ذلک علی الله بعزیز

حکومت اسالمی برای این است که 
انسانها در فضای بسیار سالم اخالقی 
تربیت شوند، اخالق آنها تعالی یافته، 
به خدا نزدیکتر شوند و قصد قربت کنند، 
باآلخره جامعه سالم و مثمر ثمر به 
میان آید. 
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ــٔه  ــه مجل ــگزاریم ک ــت سپاس ــال را بینهای ــد متع خداون

پســند،  خواننــده  پرمحتــوای،  خوش نــام،  وزیــن، 

ــا ایدههــا و ابتــکارات دوســتان و  جــذاب و جالــب، ب

همــکاران، دعــای خیــر مخلصیــن و تحــت شــفقت و 

ــز و ارزشــمند کمســیون  لطــف خــاص مســئولین عزی

امــور فرهنگــی طالبــان بــا موفقیــت متــام بــه هفتمیــن 

ســال خــود رســید؛ یقینــاً هــر مجموعــٔه تــا رســیدن بــه 

قله هــای افتخــار مشــکالت و نارســایی های خــود 

قــوی و پشــتکاری  امــا همین کــه پشــتوانٔه  را دارد؛ 

مســئولین امــور و همــکاران مجلــۀ حقیقــت را می بینیــم 

ــداوم  ــا موفقیت هــای م ــه ب ــن مجل ــه ای ــا ب امیدهــای م

گره خــورده و بــه امیــد خداونــد حتــامً ایــن مجلــه 

ــان  ــوب طالب ــیوهای مکت ــن آرش ــی از بهرتی روزی یک

خواهــد شــد.

اکــر  طبعــاً  اســت  دری  زبــان  بــه  چــون  مجلــه 

تشــکیل  عزیــز  فارســی زبان های  را  آن  عالقه منــدان 

ــاد  ــیار زی ــردم بس ــرش م ــن ق ــدگان ای ــد و خوانن می دهن

هســتند و در واقــع یــک مشــت کوبنــده در دهــان 

ــات  ــی تبلیغ ــد نیت ــا ب ــواره ب ــه هم ــت ک ــن اس مخالفی

شــوم دارد کــه طالبــان چنــان و چنیــن اســت و مثــالً بــه 

زبــان دری توجــه ندارنــد امــا خوشــبختانه ایــن نگــرش 

منفــی دشــمنان در عمــل توســط طالبــان منفــی جلــوه 

کــرده و اهــل خــرد، دانــش و مــردم منطقــی و باانصــاف 

کــه  به جــای شــنیدن، خــود می بیننــد  را  همه چیــز 

ــد بلکــه  ــان می گوین ــن طالب ــن نیســت کــه مخالفی چنی

حقیقــت چیــزی اســت کــه مــا در )امثــال مجلــۀ 

می بینیــم.  حقیقــت(  خوش نــام 

فعالیت هــای فرهنگــی طالبــان چیــزی نیســت کــه 

از  جلوه هایــی  امســال  کنــد  نــگاه  مخفــی  کســی 

اســفار تیم هــای فرهنگــی طالبــان در مناطــق مختلــف 

فعالیت هــای  طالبــان  کــه  داد  نشــان  افغانســتان 

ــی و  ــای نظام ــادوش فعالیت ه ــود را دوش ــی خ فرهنگ

ــد  ــش می برن ــت به پی ــود هم دس ــای خ ــایر فعالیت ه س

پرانــرژی  و  گــرم  فعالیت هــای  مانــع  هیچ چیــز  و 

ــرای یــک نظــام واقعــاً  ــن ب ــد و ای آن هــا شــده منی توان

ــان در  ــات هم زم ــام درج ــه در مت ــت ک ــاده اس فوق الع

ــد.  ــی باش ــد و تعال رش

وقتــی جواب هــای منطقــی و بــا اســتدالل ســخنگویان 

ــنیده و فعالیت هــای  ــان را از رســانه ها ش رســمی طالب

ــات  ــا )صفح ــل میدی ــا را در سوش ــانۀ آن ه ــار رس انص

حضــور  بــه  هنــوز  می کنیــم  تعقیــب  مجــازی( 

ــف  ــان در عرصه هــای مختل ــع طالب چشــم گیر و به موق

ــدوار  ــش امی ــده بیش ازپی ــه آین ــم و ب ــی می بری ــرت پ به

می شــویم و هــرگاه ســخنگویان طالبــان یــا انصــار 

هفت ســال 
بــا حقیقــت ...
انجنير عثمان

)وژیۀ سالناهم(       

)استاد پوهنتون و پژوهشگر دینی(
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رســانه ای آن هــا را بــا جهــت مقابــل مقایســه می کنیــم 

اصــالً قابــل مقایســه نیســت کــه یک طــرف بــا کمرتیــن 

ــور  ــه حض ــی آن هم ــاص انقالب ــط خ ــات و رشای امکان

ــل  ــرف مقاب ــد و ط ــته باش ــانه ها داش ــمگیر در رس چش

آن هــا بــا داشــنت متــام امکانــات و در آســایش و آرامش 

ــول و  ــا مجه ــرغ عنق ــون م ــان چ ــرت فعالیت هایش بیش

ــد.   ــدا باش کم پی

ــه  ــائل توج ــن مس ــه ای ــوز ب ــت هن ــوب اس ــان، خ طالب

را  فعالیت هــا  نبــض  بیشــرت  و  منــوده  عمیق تــر 

در دســت بگیرنــد چــون جامعــه و مــردم مظلــوم 

افغانســتان از اداره کابــل و کارکردهایــش بســیار خســته 

و خفــه هســتند آن هــا بــه دنبــال گزینــه بدیــل می گردنــد 

و طالبــان بهرتیــن گزینــه بدیــل اداره کابــل شــده 

می توانــد، هرچنــد ظرفیــت در طالبــان بــاال اســت بایــد 

هنــوز هــم بــه مجله هــای مثــل مجلــه حقیقــت توجــه 

ــورد  ــه م ــکاران آن مجل ــئولین و هم ــود و مس ــرت ش بیش

ــه و جهــت عــرض  ــرار گرفت ــت بهــرت و بیشــرت ق حامی

انــدام بهــرت در افغانســتان بیشــرت میــدان داده شــوند تــا 

مخاطبیــن خــود را راضــی نگه داشــته و نیــز مخاطبیــن 

ــد.  ــذب مناین ــب و ج ــود جل ــه خ ــر ب جدیدت

یقینــاً از طریــق کمســیون تعلیــم و تربیــه و یــا کمســیون 

دعــوت و ارشــاد خــود طالبــان هنــوز هــم می تواننــد در 

امــر نــرش و توزیــع  ایــن مجلــه و ســایر اقــالم فرهنگــی 

ــد  ــا ح ــا را ت ــرج داده و آن ه ــه خ ــف ب ــالش مضاع ت

ممکــن بــه ملــت خویــش برســانند ملتــی کــه متأســفانه 

بشــدت زیــر تبلیغــات چینــل هــای شــیطانی اداره 

ــرار داشــته و روح و روان آن هــا را رســانه های  ــل ق کاب

اســتکبار پســند آشــفته و ناراحــت ســاخته اســت.

ســالیانی اســت کــه بنــده نیــز در ایــن مجلــه قلــم 

می زنــم و خــدا را شــکر می کنــم کــه وســیله رســاندن 

ــم  ــدا می کن ــود را پی ــف خ ــت رشی ــه مل ــود ب ــام خ پی

ــع  ــر توزی ــود در ام ــاپ می ش ــه چ ــی مجل ــر گاه و ه

ــه  ــی ب ــم و حت ــالش داری ــناخته ت ــت و ش ــه دوس آن ب

ــا  ــم ت ــان می دهی ــه نش ــت تحف ــاجد جه ــل و مس محاف

از مطالــب بســیار بســیار ارزشــمند مجلــه هنــوز هــم 

ملــت مســتفیض شــده و بــا چهــره طالبــان بیشــرت 

ــد.  ــدا کنن ــناخت پی ش

و  وزین تــر  شــامره  بــه  شــامره  الحمدللــه  مجلــه 

پرمحتــوای تــر به پیــش رفتــه و هــر شــامره را از شــامره 

ــه و  ــی مجل ــان از ترق ــن نش ــم و ای ــرت می بینی ــی به قبل

ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــت و ت ــص آن اس ــکاران مخل هم

احســاس در مســئولین باشــد کــه چگونــه مجلــه را 

بهــرت و به روزتــر کننــد هــامن انــدازه بــر جالبیــت و نــو 

بــودن مجلــه تأثیــرات مثبــت گذاشــته و عالقه مندانــش 

را روزبــه روز بیشــرت و بیشــرت می گردانــد. 

خداونــد متعــال متــام دوســتان را خیــر و اجــر عظیــم 

ــای  ــا و همکاری ه ــد پیرشفت ه ــه امی ــد و ب ــب کن نصی

گســرتده آن هــا هســتیم و دور نیســت کــه از چنیــن 

خدمــات بــارز، چهــره مؤثــر طالبــان در جامعــه بیشــرت 

ــردم  ــه م ــر ب ــرت و زودت ــق را به ــده و ح ــخص گردی مش

رســانیده و ســبب رسخ رویــی و رسبلنــدی بیشــرت 

ــردد.  گ

ان شاءالله تعالی
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گفتگوی ویژۀ مجلۀ حقیقت با 

ادارۀ مجله:
 از نگاه اسالم تعلیم و تعلم و به  خصوص تحصیالت 

عالی چه اهمیتی دارد؟

شیخ صاحب:
 الحمد لله و کفى و سالم عىل عباده الذين اصطفى و بعد !

قال الله تعاىل: »اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق «  »ن َوالَْقلَِم 

َوَما يَْسطُُروَن« 

ٍة« ا اْسَتطَْعُتم مِّن ُقوَّ واْ لَُهم مَّ او کام قال الله تعاىل: »َوأَِعدُّ

زمان  درین  ما  برای  که  سپاسگذارم  همه،  از  نخست 

حساس برای توضیح این موضوع مهم فرصت دادید.

در پاسخ به پرسش اول شام باید بگویم که تعلیم و تعلم 

عنرص مهمی است که وحی الهی به آن آغاز شده است 

و خداوند متعال به قلم سوگند یاد منوده و تا قیامت به 

محکم ساخنت  برای  که  است  فرموده  مسلامنان حکم 

به حد  از خود  با دشمن و دفاع  صف اسالمی، مقابله 

توان وسایل را آماده سازید. ظاهر است که آماده سازی 

وسایل در نتیجه تحصیالت عالی به میان می آید.

ادارۀ مجله:
 اهداف عمده ادارۀ شام چه چیزهایی است؟

شیخ صاحب:
دارد:  نخست  اداره تحصیالت عالی دو هدف عمده   

به تحصیالت عالی مجهز  اینکه نسل جوان ما چگونه 

شود، برای آینده افغانستان اسالمی چگونه آمادگی های 

ترتيب: انجنير ابو سعيد
ترجمه: واحد ترجمه و تحقيق مجله حقيقت

محترم شیخ عبدالباقی حقانی صاحب

مسئول عمومی اداره تحصیالت عالی امارت اسالمی افغانستان

اداره: 

بخاطر اهمیت علم، تحصیالت عالی، فعالیت های ارزنده امارت اسالمی در این عرصه و مسئله ی جوانان، 
از دیر زمان عالقه مند بودیم تا با محترم جناب شیخ عبدالباقی صاحب حفظه اهلل از نزدیک گفتگویی 
ترتیب داده و درباره ی فعالیت های ادارهٔ تحصیالت عالی با خوانندگان عزیز خود معلومات ارزنده شریک 
فرصت  و  استقبال  را  مجله  اقدام  محبت  و  خوش رویی  با  مبارک  صاحب  شیخ  خوشبختانه  که  بسازیم 

دادند تا یک گفتگوی دلچسپ و خواندنی با ایشان ترتیب یابد که در ذیل می خوانیم.
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الزم گرفته شود، افغانستان اسالمی چگونه توسط این 

نسل جوان آباد و در هر عرصه خودکفا شود و چگونه 

با  و  استفاده  جهان  کشورهای  دیگر  مثبت  تجارب  از 

کشورهای جهان رقابت کرده شود.

الوسع سعی داریم که استعدادهای  این مورد حتی  در 

جوانان رشد داده شود.

هدف دوم ما اینست که به رضوریات دینی نسل جوان 

رسیدگی شود، تا تحصیالت خود را در چوکات اخالق 

اسالمی و افکار دینی به تکمیل برسانند، از افکار غیر 

ملت  و  اسالم  برای  آینده  در  و  نشوند  متاثر  اسالمی 

قرار  خدمت  مصدر  خود  مظلوم  و  مجاهد  رنج دیده، 

بگیرند. و ما ذالک علی الله بعزیز.

به  زمان،  رشایط  و  اوضاع  به  توجه  با  نیز  باب  درین 

مورد  درین  الحمدلله  و  می دهیم  ادامه  برنامه های خود 

دستاوردهای زیادی هم داریم.

ادارۀ مجله:
برای یک نظام حاکم و مسلط چقدر الزم است که به 

ادارات تحصیالت عالی توجه الزم مناید؟

شیخ صاحب:
افغانستان کشور اسالمی است و نظام حاکم و مسلط  

در این کشور، از نگاه اسالم دو مسئولیت دارد:

برآورده  را  مسلامنان  دینی  رضورت های  اینکه  نخست 

مدارس  مساجد،  که  است  نظام  مسئولیت  این  بسازد. 

به  و  نگه دارد  آباد  و  آباد ساخته  را  دینی  مراکز  دیگر  و 

مایحتاج آن رسیدگی کند.

دوم اینکه رضورت های دنیوی مسلامنان را نیز برآورده 

و  کشور  از  کند،  مهیا  را  زندگی  سهولت های  بسازد. 

خود  از  دفاع  اهلیت  و  کند  پاسداری  اسالمی  دولت 

را داشته باشد. بنا بر این ادارات علوم عرصی از قبیل 

رضورت دوم است. مکاتب، لیسه ها و پوهنتون ها باید 

نگه داشته شوند، و چنان نصاب قوی  ساخته و مهجز 

باشد که جواناِن فارغ از آن، کشور را خودکفا بسازند، 

رضوریات آن را از داخل کشور مهیا منایند و از احتیاج 

چنان  نظامی  عرصه  در  و  دهند،  نجات  دیگران  به 

وسایلی را به دست بیاورند که توسط آن از کشور دفاع 

و محافظت بتوانند.

اگر به رضورت های دینی و دنیوی مسلامن ها رسیدگی 

نشود، وجود و بقای یک کشور اسالمی ممکن نیست. 

زیرا ادارات دینی و عرصی هر دو حیثیت ستون فقرات 

را در یک کشور اسالمی دارند.

ادارۀ مجله:
  اگر دولت وقت به ادارات تحصیلی توجه نکند، چه 

پیامدهای منفی خواهد داشت؟

شیخ صاحب:
 ۴۰ از  که  بدبختی های  سلسله  شویم،  متوجه  ما  اگر 

و  اشغال  دارد،  جریان  افغانستان  در  اینسو  به  سال 

در  این  در به در ساخت.  را  افغان ها  مداخله خارجی ها 

حقیقت بی توجهی دولت های گذشته بود که به ادارات 

به  را  جوانان  نکردند،  توجه  پوهنتون ها  و  تحصیلی 

روسیه روان کردند، هرگاه آن ها به کشور برگشتند افکار 

بیگانه خلق و پرچم را با خود آوردند و برای ترویج آن 

تالش کردند. افکار آن ها در دوائر تعلیمی نفوذ کرد و 

به دست  را  زمام کشور  پرچمی ها  و  نتیجه خلقی ها  در 

گرفتند و کشور با فاجعه ای روبه رو شد که پیامدهای آن 

هنوز دوام دارد. بر اثر بی توجهی حاکامن وقت، ادارات 

تحصیلی مشکل زا شد و آن قدر در به دری را به بار آورد، 

پروردگار  تنها  و  است  گذشته  آن   از  سال  چهل  که 

متعال  خداوند  می کند.  دوام  زمان  کدام  تا  که  می داند 

این امتحان را بر افغان ها آسان منوده و متام بگرداند. 

اللهم امین.

تاثیر دولت می باشد و  ادارات تحصیلی همواره تحت 

دولت های فاسد همواره کوشش می کنند نسل جوان را 

با محیط بداخالقی، بی حیایی و بی دینی عادی بسازند 

و با روحیه نادرست تربیه کنند.

ادارۀ مجله:
اثرات اشغال امریکایی بر ادارات تحصیلی چیست؟

شیخ صاحب:
پس از اشغال، اگرچه سهولت های فراهم شده تعلیمی 

زیاد  النظر  بادی  در  شان  متحدین  و  امریکا  سوی  از 

تحصیالت عالی و اداری پس از اشغال 
امریکایی )تحت سرپرستی فعلی ادارۀ 
کابل( نسبت به گذشته ها بسیار غیر 
معیاری است و اثرات زیاد فحشا و 
بی حیایی نیز دران دیده می شود. حتی در 
بعضی پوهنتون ها برای مسیحیت و دیگر 
افکار اجنبی علنًا فعالیت می شود.
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با کمک   پوهنتون های شخصی  ده ها  و  معلوم می شود 

کشورهای خارجی ایجاد شده است، اما معیار عملی آن 

بسیار ضعیف است و اصال هدف خارجی ها این نبوده 

روشن  آینده  و  آبادی  برای  را  جوان  نسل  درین جا  که 

ساخنت  آماده  شان  هدف  بلکه  بسازند،  آماده  کشور 

بوده  خودشان  اهداف  آوردن  به دست  برای  جوانان 

در  جوانان  این  توسط  آینده  در  می خواهند  نیز  است. 

افغانستان نفوذ داشته باشند و ایشان را در برابر هر نظام 

به حیث یک ابزار فشاری به کار بربند، تا منافع شان در 

هر زمان و هر نظام مصون باشد.

از اشغال  اداری پس  اینکه تحصیالت عالی و  خالصه 

امریکایی )تحت رسپرستی فعلی ادارۀ کابل( نسبت به 

گذشته ها بسیار غیر معیاری است و اثرات زیاد فحشا 

بعضی  در  حتی  می شود.  دیده  دران  نیز  بی حیایی  و 

علناً  اجنبی  افکار  دیگر  و  مسیحیت  برای  پوهنتون ها 

فعالیت می شود.

ادارۀ مجله:
امارت اسالمی و اداره تحصیالت عالی تا چه اندازه به 

این فاجعه متوجه است؟

شیخ صاحب:
و  فساد  گونه  هر  با  ابتدا  از  اسالمی  امارت  الحمدلله، 

به قربانی جان خود مقابله کرده و می کند. بر  بی دینی 

اشغالگران  اهداف  برای  که  خارجی  پوهنتون های  آن 

سازند،  می  فاسد  را  افغان ها  عقائد  و  می کنند  کار 

عملیات های نظامی انجام داده است.

این  به  فکری،  و  علمی  نگاه  از  عالی  تحصیالت  اداره 

به  برای جوانان  مشکل متوجه است و آگاهی دینی را 

هم می رساند. همچنان با در نظرداشت اوضاع و رشایط 

نشست های اصالحی دائر می کند و برای بیداری فکری 

جوانان می کوشد.

ادارات  در  زیادی  جوانان  الحمدلله  اکنون  همین 

تحصیلی مجهز به مفکوره اسالمی و جهادی داریم، که 

در هر عرصه در برابر فساد، فحشا و بداخالقی مقابله 

می کنند.

ادارۀ مجله:
محصلین در جهاد جاری چه نقش دارند؟

شیخ صاحب:
در برابر اشغال کنونی، الحمدلله همه افغان ها یکسان 

سهم  جهاد  درین  که  نیست  خانه ای  داده اند.  قربانی 

بندی داشته و  باشد. هر خانه شهید، زخمی و  نگرفته 

یا هم مشکالت گوناگون دیگری را متحمل شده است.

ده ها  و  داشته اند  فعال  سهم  محصلین  نیز  سنگرها  در 

نفر شهید، زخمی و اسیر شده اند، که سوانح و احوال 

پخش  اسالمی  امارت  مجالت  در  شان  برخی  زندگی 

شده است.

همچنان محصلین در محاذهای جهادی امارت اسالمی 

طبق مسلک خود خدمات زیادی انجام داده  و می دهند. ما 

لیست های محصلین شهید و بندی را به کمیسیون شهدا 

و زندانیان روان کرده ایم و روند خدمت هنوز جریان دارد.

ادارۀ مجله:
چه حدی  تا  محصلین  با  مجاهدین  همکاری  و  روابط 

است؟

شیخ صاحب:
ما با مسئول نظامی هر والیت رابطه داریم و آن ها نسبت 

به عموم مسئولین و مجاهدین به محصلین زیاد توجه 

می کنند. زیرا مجاهدین قدر و قیمت جوانان تحصیل 

را می دانند و در عرصۀ مسلکی خود خدمات صمیامنه 

دارند  رابطه  اینکه همواره  تنها  نه  می توانند.  داده  انجام 

بلکه خدمات مسلکی در ادارات امارت را هم محصلین 

خدمات  مسلکی،  آگاهی  سبب  به  و  می برند  پیش  به 

بارز در عرصۀ جهادی دارند. یک جوان مسلکی از چند  

جوان عادی بیش تر خدمت می تواند.

ادارۀ مجله:
اسالمی  امارت  دوائر  در  فراغت  از  پس  آیا محصلین   

جذب می شوند؟

شیخ صاحب:

افغانستان خانه ای مشترک همه افغانها 
است، خدمت نمودن و آباد سازی اش 

مسؤلیت همه افغانها می باشد، و بطور 
خاص مسؤلیت به آنها بیشتر راجع 

میشود که در خارج تحصیالت عالی را به 
انجام رسانیده، و تجربه های زیادی را 

کمائی نموده باشند.
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بلی، مطالبات ادارات و کمیسیون های زیادی وقتا فوقتا 

به اداره تحصیالت عالی می رسد و ما مطابق خواست 

آن ها  و  می کنیم  معرفی  را  فارغ شده  محصلین  آن ها 

استخدام می کنند.

ادارۀ مجله:
و  دانشمند  افغانهای  با  یا خارج کشور  و  داخل  در  آیا 

کدرهای مسلکی متاس و ارتباط دارید؟

شیخ صاحب:
با محصلین و  از کشورها  الحمدلله در بسیاری  بلی ! 

خود  احوال شان  و  حال  از  داریم،  ارتباط  دانشمندان 

که  میکنیم  ترغیب  این  به  را  آنها  و  می منائیم،  آگاه  را 

با هوش  افغانستان تحت نظام اسالمی  آیندۀ  آبادی  در 

باشند، و در این بخش حصۀ خود را بگیرند.

خدمت  است،  افغانها  همه  مشرتک  خانه ای  افغانستان 

منودن و آباد سازی اش مسؤلیت همه افغانها می باشد، 

میشود  راجع  بیشرت  آنها  به  مسؤلیت  خاص  بطور  و 

و  انجام رسانیده،  به  را  در خارج تحصیالت عالی  که 

تجربه های زیادی را کامئی منوده باشند.

ادارۀ مجله:
دشمن تبلیغات می منایند که امارت اسالمی جوانان را 

فراموش منوده است، شام در این باره چی نظر دارید؟

شیخ صاحب:
با  مقابله  در  است،  بیجا  باره  این  در  دشمن  تبلیغات 

اشغال آمریکایها بخش کثیر صف مجاهدین مربوط به 

جوانان می شود، و یک راز بزرگ کامیابی جهاد جاری 

و  اسالم  برای  ما  جوانان  تن  هزارها  که  است  این  هم 

ملت مظلوم، خود را قربان منودند و در این بین جوانان 

محصل در تحصیالت عالی حصۀ بزرگی را دارند.

ادارۀ مجله:
 امارت اسالمی به تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی تا 

کدام حد متعهد و متوجه است؟

شیخ صاحب:
امتحان  عمالً  خود  حاکمیت  زمان  در  اسالمی  امارت 

مدارس  تعلیمی،   ادارات  متام  به  است،  داده  را  خود 

خاص  توجه  ها  پوهنتون  و  ها،  لیسه  مکاتب،  دینی، 

تعلیمی  ای  اداره  برای  دفاع  وزارت  از  بعد  و  منوده، 

بودیجه کثیری را اختصاص داده بود.

که  وقتی  آمریکایی ها  سوی  از  کشور  اشغال  از  بعد 

سلسله ای جهاد رشوع شد، و کمیسیون های مختلف 

و  وتربیه  تعلیم  کمیسیون  می شد،  ساخته  و  تنظیم 

تحصیالت عالی نیز ساخته شد.

فعال هم در روشنی حاالت و ظروف، و با در نظرداشت 

نامربده  کمیسیون  به  امکانات محدود  و  رشایط خاص 

توجه خاص منوده و بودیجۀ مورد رضورت را اختصاص 

داده و مرصف می مناید.

ادارۀ مجله:
آیا برای بلند بردن استعداد علمی نسل جوانان طرح و 

پالن خاصی در نظر دارید؟

شیخ صاحب:
دست  بخش  این  در  عالی  تحصیالت  اداره  بلی! 

آوردهای خوبی دارد، و برای فرزندان ملت جنگ دیدۀ 

خود در جاهای مناسب پروگرام های لیسانس، دیپلوم، 

و کورس های کوتاه مدت را ساخته است، و همچنان 

جریان دارد.

ادارۀ مجله:
اگر کمی توضیحات دهید که در کدام رشته ها زمینه 

سازی تحصیل را انجام داده اید؟

شیخ صاحب:
انتخاب  را  رشته ها  آن  رضورت ها  و  حاالت  به  نظر 

منوده ایم، که در امور جهادی، و زندگی روزمره ملت 

مجاهد افغان رضورت محسوب می شوند.

حقوق،  رشعیات،  برای  لیسانس  حد  تا  سازی  زمینه   

ادبیات    »Management«،اقتصاد سیاسی،  علوم 

پشتو، ادبیات دری ، و بخش های دیگر شده است.

همچنین در بخش زبان عربی، انگلیسی و اردو دیپلوم یک 

ساله، کمپیوتر اداره علمی عربی، پشتو، دری، انگلیسی 

مدت  کوتاه  های  کورس  سازی  زمینه  بخشها  دیگر  و 

امارت اسالمی از همه ادارات تعلیمی 
پاسبانی میکند، و در بیرون از کشور به 
آن مؤسسات دعوت داده است که تنها 
اهداف علمی غیر سیاسی دارند تا با 
امارت اسالمی در بارۀ تعلیم و تربیه 
نسل جوان کشور همکاری نماید.
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انجام یافته است و همین اکنون از بخش های گوناگون 

کشور طالبان، محصلین، و شاگردان مکاتب به فراگیری 

استادان  رشته  هر  در  و   ، مرصوف اند  خویش  دروس 

گامشته اند. وظایف  به  کشور  سطح  به  را  استعداد  با 

ادارۀ مجله:
امارت  سوی  از  محصلین  دروس  تکمیل  برای  آیا 

اسالمی به کشورهای خارجی درخواست بورسیه های 

تحصیلی شده یا خیر؟

شیخ صاحب:
دشمن در بیرون از کشور این تبلیغات را زیاد منوده که 

امارت اسالمی به تعلیم و ادارات تعلیمی متعهد نیست 

و توجه الزم برایش منی کند، در حالیکه زندگی انسان 

امکان  چطور  اساس  این  بر  است؛  ناقص  علم  بدون 

دارد، که یک کشور و نظام اسالمی بدون تعلیم و تربیه 

بوجود آید، و بعد بطور عالی پیرشفت بکند؟

سال   ۱۹ در  و  خود،  گذشتۀ  دورۀ  در  اسالمی  امارت 

دوران اشغال کشور از سوی خارجی ها ثبوت علمی 

خود را به منایش گذاشته است، و اگر گاهی که دشمن 

از ادارات تعلیمی سوء استفادۀ سیاسی و نظامی منوده، 

و در آنجا مجاهدین عکس العمل نشان داده آن عکس 

العمل نه در برابر تعلیم و ادارات تعلیمی بوده بلکه به 

دشمن  شایستۀ  نا  و  شوم  استفادۀ  از  جلوگیری  هدف 

تعلیمی قصد  اداره ای  یا  و  تعلیم  بوده که تحت عنوان 

تکمیل اغراض فاسد خود را داشته است.

امارت اسالمی از همه ادارات تعلیمی پاسبانی میکند، و 

در بیرون از کشور به آن مؤسسات دعوت داده است که 

تنها اهداف علمی غیر سیاسی دارند تا با امارت اسالمی 

در بارۀ تعلیم و تربیه نسل جوان کشور همکاری مناید، 

فراهم  را  سازی  زمینه  خدمت  مؤسسات  این  به  ما  و 

درک  را  این  زیادی  کشورهای  زمانی  دیر  از  می کنیم، 

کرده است که امارت اسالمی با پروگرام های تحصیلی 

لٰهذا بعضی کشورها  تعلیمی عالقه ای خاص دارد،  و 

برای جوانان  تعهد کرده اند که  زمینۀ تحصیالت عالی 

افغان را فراهم منایند.

ادارۀ مجله:
با کمیسیون فرهنگی کدام مشرتکات دارید؟

شیخ صاحب:
یک هدف عمده اداره تحصیالت عالی آگاه منودن نسل 

بالخصوص  و  جهان  جاری  تحوالت  از  کشور  جوان 

آگهی از حاالت و واقعیت های افغانستان  است، تا آنها 

حقایق را درک منایند، و از اثرات منفی تبلیغات  پوچ 

دشمن در امان باشند، و مستلزما این اهداف در نتیجه ی 

می شود؛  آورده  بدست  فرهنگی  کمیسیون  خدمات 

را  مشرتک  اهداف  به  رسیدن  غرض  به  اینکه  خالصه 

فعالیت هم زمان هر دو نهاد مهم است.

ادارۀ مجله:
به  میکنید  ارزیابی  چگونه  را  کشور  سیاسی  وضعیت 

نظر شام آیا مذاکرات بین االفغانی در قطر نتیجۀ مثبت 

خواهد داد؟

شیخ صاحب:
قرار  بسیار حساس  وضعیت سیاسی کشور در حالت 

دارد، و هر وقت این امکان موجود است که تغییر کند، 

سنت الهی چنین است که هر گاه دو گروه اراده ای خیر 

و توافق داشته باشد، پس الله تعالی حتامً در بین شان 

اصالح و توافق را می آورد،  در این باره الله متعال می 

فرماید »إِْن یُِریَْدا إِْصلًٰحا یَُوفِِّق اللَُّه بَْیَنُهاَم« )سورة النساء 

آیة، ۳۵(

امارت اسالمی عمالً به جهانیان نشان داد که ما به صلح 

وفادار هستیم، و جانب مقابل به همه جهان نشان داد 

که اراده ای خیر و صلح را ندارد و بار بار بنام های این 

و آن  مانع  راه رسیدن به صلح شده است.

اگر حامیت کنندگان خارجی شان از مخالفت با صلح 

دست بکشند، و بر درد ملت مظلوم افغان دردمند شوند، 

و خارجی ها در کارهای داخلی کشور ما مداخله نکنند، 

و افغانها را در بین خود بگذارند تا به یک توافق برسند، 

و  پایدار  صلح  یک  به  را  راه  مذاکرات  این  حتامً  پس 

دامئی باز می مناید.

اداره  بیرونی  کنندگان  ناخواسته حامیت  اگر خدای  و 

خود  های  کمک  نظامی  های  بخش  در  هم  باز  کابل 

امارت اسالمی عمالً به جهانیان نشان 
داد که ما به صلح وفادار هستیم، و 

جانب مقابل به همه جهان نشان داد که 
اراده ای خیر و صلح را ندارد و بار بار 

بنام های این و آن  مانع  راه رسیدن به 
صلح شده است.
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را جاری داشته باشند، و به متحدین داخلی خود زمینۀ 

اسالمی  امارت  دوباره  پس  سازند،  مساعد  را  جنگ 

مجبور خواهد شد تا راه بدیل صلح را اختیار کند، و 

مشکالت موجود را با استفاده از قوت نظامی حل مناید.

ادارۀ مجله:
دارند،  مثبت  رول  علامء  محصلین  اذهان  تنویر   برای 

شام به علامء و محصلین چه پیام  دارید؟

شیخ صاحب:
مردم  برای  الله جل جالله  دین  رساندن  یقینا مسؤلیت 

ادارات  در  شاگردان   %۷۰ تقریباً  است،   علامء  کار 

تعلیم عرصی درس میخوانند، و حصهء بقیه در مدارس 

دینی  تعلیم می منایند، یعنی بخش کثیری از جامعه ما 

علامء  اگر  هستند،   تعلیم عرصی مرصوف  بخش  در 

فرض خود را درک نکنند و به آموزش دیدگان ادارات 

عرصی دین را نرسانند، از یک طرف عندالله مسؤلیت 

بخش  دیگر  طرف  از  و  می ماند،  آنها  ای  ذمه  در  شان 

عظیم جامه ما از آموزه های دینی بی خرب خواهد ماند، 

چون توجه دشمن نیز به اداره های عرصی است،  پس 

جامعه ای افغانی تا ابد تحت تأثیر دشمن خواهد بود، 

برای سودای هر دشمن مارکیت موجود خواهد بود، و 

هیچ گاه افغانستان از مداخله ای خارجی ها و غالمان 

خود فروخته اش پاک نخواهد شد.

در حال حارض دشمن همین را می خواهد که بعد از چهل 

سال قربانی باز هم افغانستان از یک نظام کامل اسالمی 

و قوی بر خوردار نشود، گذاشنت بخش عظیم جوانان 

یک کشور به بیگانه ها رضر جربان ناپذیر خواهد بود.

که  اینست،  من  ای  مشوره  و  توصیه  علامء  به  لٰهذا 

در  گرفت،  درس  باید  گذشته  ای  سابقه  و  تاریخ  از 

افغانستان بخش عظیمی از مشکالت موجود متاسفانه 

نتیجۀ  فساد حاکامن، و عدم توجه عمیق و دقیق علامء 

در  که  است.  بوده  مهم  مسئلۀ  این  به  پرداخنت  و  دینی 

ماندند،  دشمن  تأثیر  تحت  معلمین  و  محصلین  نتیجه 

به دشمن زمینه ای مداخله و اشغال مساعد گردید؛  و 

تعلیم  ادارات  در  این مشکالت  برای حل  آینده  در  لذا 

عرصی فقط توجه حاکامن دلسوز، و حضور پر رنگ 

علامی صالح رضوری است و بس.

عرصی   تعلیم  شاگردان  و  محصلین  به  همچنین  و 

تحصیلی  و  علمی  میدان  در  که  است،  این  ما  توصیۀ 

خود  وقت  نکنند،  غفلت  منایند،  کامل  کوشش  خود 

را ضایع نکنند و در نظام آیندۀ اسالمی مسؤلیت خود 

را درک کنند، امارت اسالمی با شام همکار است و در 

تسهیل امور ممکن در کنار شامست تا استعداد علمی 

شام محکم و قوی شود.

را  خود  های  درس  که  است  این  ما  دگر  ای  توصیه 

مطابق اخالق اسالمی و محیط اسالمی تکمیل منایند، 

از اخالق، اعامل، و رواج های غیر اسالمی و دسایس 

بیگانگان خود را دور نگهداشته و تحت تأثیر تبلیغات 

دشمن نروند.

افغان ها  اینجا  است،  اسالمی  کشور  یک  افغانستان 

برای تنفیذ نظام اسالمی چهل سال قربانی داده است، 

غیر  های  رواج  و  اخالق  برای  اسالمی  آیندۀ  نظام  در 

اخالق  و  فکر  به  محصلین  اگر  نیست،  جای  اسالمی 

اسالمی خود را مهیا منوده، دروس خویش را در محیط 

اسالمی تکمیل کرده، و نظر بیگانگان را از خود ناکام 

از  افغانستان  پرور  مجاهد  مردم  آینده  در  پس  کنند، 

آنها  قدردانی می کنند، و در نظام آیندۀ اسالمی مصدر 

خدمت خوب خواهند شد؛ و اگر خدای ناخواسته به 

بیگانگان  نبوده و در خدمت  برابر  مفکوره ای اسالمی 

برای  کسی  آنها  شدۀ  حاصل  تحصیل  از  بگیرند  قرار 

نه  و  استفاده منی کند  نظام کامل اسالمی  و  افغانستان 

مشاهده  را  خود  تحصیل  مثبت  مثره ای  کشور  در  هم 

خواهند کرد.

دقیق  خود  ای  آینده  به  باید  محصل  هر  اینکه  خالصه 

فیصله مناید و چنان مفکوره و راه را انتخاب نکنند که 

در آینده بر آن پشیامن باشند.

و صلی الله تعالٰی علٰی خیر خلقه محمد و علٰی آله و 

اصحابه أجمعین.

پایان

به محصلین و شاگردان تعلیم عصری  
توصیۀ ما این است، که در میدان علمی 
و تحصیلی خود کوشش کامل نمایند، 
غفلت نکنند، وقت خود را ضایع نکنند 
و در نظام آیندۀ اسالمی مسؤلیت خود 
را درک کنند، امارت اسالمی با شما 
همکار است و در تسهیل امور ممکن در 
کنار شماست تا استعداد علمی شما 
محکم و قوی شود.
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ــان  ــادل خ ــرت ع ــا داک ــه، موالن ــه بزدالن ــک حمل در ی

شــام شــنبه 19 میــزان 99 بــه شــهادت رســید. داکــرت 

ــد  ــی و فرزن ــه کراچ ــه فاروقی ــر جامع ــان مدی ــادل خ ع

ــود  ــه خــان ب ــا ســلیم الل ــث موالن ارشــد شــیخ الحدی

ــهید  ــوار ش ــیکلت س ــروه موتورس ــک گ ــط ی ــه توس ک

ــن  ــامی دی ــه عل ــت ک ــار اول نیس ــن ب ــت. ای ــده اس ش

ــش از ده هــا  ــه شــهادت مــی رســند. بی در پاکســتان ب

ــرور  ــراد ناشــناس ت ــت اف ــه دس ــن ب ــن از عاملــان دی ت

شــده انــد. از ســال 1366 تــا اکنــون فهرســتی طوالنی 

از علــامی دیــن بــه جــرم حــق گویــی از حــق زندگــی 

محــروم شــده انــد. درمیــان ایــن عاملــان دیــن افــرادی 

ــا اســلم شــیخپوری رحمــه اللــه هــم دیــده  مثــل موالن

مــی شــوند کــه کاری جــز خدمــت بــه قــرآن و اصــالح 

اخــالق و اعــامل مــردم نداشــتند و بــه دور از هیاهــوی 

سیاســی و مشــاجرات فرقــه ای، بــا وجــود معذوریــت 

ــامت  ــج تعلی ــن و تروی ــت دی ــغول خدم ــمی مش جس

اســالمی بــوده انــد. مجاهــدی نســتوه و محققــی 

ــاالی  ــه ب ــق را ک ــمیع الح ــا س ــون موالن ــدار همچ نام

ــد و دو  ــاف نکردن ــم مع ــت ه ــن داش ــال س ــتاد س هش

ســال قبــل ایشــان را بــا خنجــر پرنفــرت و آلــوده شــان 

ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــدی ب در راولپن

ــام  ــگاه و مق ــی جای ــان دین ــه عامل ــال ب ــد متع خداون

بســیار کالن و واالیــی عطــا فرمــوده اســت کــه همیــن 

هــا وارثــان پیامــربان انــد و بــه برکــت تــالش و کوشــش 

همیــن بــزرگان، دیــن نســلی بعــد از نســلی دیگــر 

منتقــل مــی شــود. رســول اللــه صلــی اللــه علیــه 

وســلم رحلــت علــامی دیــن را مســاوی بــا مــرگ 

جهــان دانســته اســت؛ ایــن جهــان بــه پایــان منــی رســد 

شهادت موالنا داکتر عادل خان در پاکستان 
و ضرورت اتخاذ تدابیر حفاظتی

سعيداحمد زرنجی
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تــا مادامــی کــه نــام اللــه بــر رس زبــان هــا باشــد و ایــن 

ــده  ــدا را زن ــاد خ ــر و ی ــه ذک ــتند ک ــن هس ــامی دی عل

ــی  ــل و نادان ــد، جه ــم نباش ــر عل ــد. اگ ــی دارن ــه م نگ

بــه رساغ جوامــع خواهــد آمــد و دیگــر نــه عبــادات بــه 

طریقــه درســت انجــام خواهنــد گرفــت و نــه احــکام  و 

ــد فرمــوده ایــن علــام هســتند  ــه حتــی جهــاد. خداون ن

کــه دلهایشــان از خشــیت الهــی مملــو اســت. چنانکــه 

ســؤال مطــرح فرمــوده کــه آیــا کســانی کــه مــی داننــد 

)عاملــان( بــا کســانی کــه منــی داننــد )جاهــالن( برابــر 

ــتند؟! هس

ــالح  ــر اص ــالت خطی ــن رس ــان دی ــن عامل ــالوه از ای ع

مــردم و حــکام را بــر عهــده دارنــد. جریاناتــی کــه مــی 

خواهنــد مســلامنان را بــه فســاد و جهالــت بکشــانند و 

غیــرت و حمیــت و بیــداری دینــی شــان را نابــود کننــد، 

بــه رسچشــمه هــای علــم و اخــالق و غیــرت حملــه ور 

مــی شــوند. یعنــی عاملــان دینــی را هــدف کینــه تــوزی 

ــا  ــانند ت ــی رس ــهادت م ــه ش ــا را ب ــرار داده آنه ــود ق خ

مــردم را از فیــوض شــان محــروم مناینــد. همچنیــن در 

گــزارش هــای محلــی پاکســتان آمــده کــه اخیــرا عــده 

ــه مقدســات اســالمی و  ــن ب ــا توهی ــد ب ای تــالش دارن

گســتاخی در حــق صحابــه کــرام، جــدال هــای مذهبی 

ــت و  ــور دوس ــن کش ــد و ای ــور راه بیندازن ــن کش در ای

بــرادر اســالمی را ناامــن کننــد. بیشــرت علــامی بزرگــوار 

بــا ایجــاد اتحــاد در صفــوف خــود علیــه ایــن گســتاخی 

ــرده  ــی ک ــالش های ــد و ت ــام داده ان ــی انج ــا، اقدامات ه

ــربان  ــن و ره ــی از قائدی ــان یک ــادل خ ــا ع ــد. موالن ان

همیــن علــام بــود کــه بــه شــهادت رســید. الزم اســت 

ــرا  ــت ماج ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــتان ب ــامی پاکس عل

و عوامــل اصلــی ایــن تــرور تــالش کننــد و بــرای 

خشــکاندن ریشــه ایــن ترورهــا کوشــش مناینــد. بــرای 

ایــن مقصــد الزم اســت کــه شــعبه  هــای مخصوصــی 

ــد  ــای کاربل ــراد و نیروه ــه دارای اف ــد ک ــت مناین فعالی

ــات روی  ــه تحقیق ــا یکســویی ب و مســلکی باشــند و ب

بیاورنــد و بــرای شناســایی دشــمنان دیــن و آالت تزویــر 

و فریــب آنــان و راه هــای مقابلــه بــا ایــن دسیســه هــا و 

ســازش هــا را پیــدا منــوده و تجویــز مناینــد. 

ــن و رهــربان و  ــد علــامی دی ــگاه بلن ــه جای ــا توجــه ب ب

زعــامی بزرگــوار دینــی، الزم اســت حکومــت هــا 

قــدردان ایــن علــامی کــرام باشــند. بــه نصائــح و 

ــالش  ــان ت ــرای حفاظتش ــد و ب ــه کنن ــان توج سخنانش

کننــد. اگــر در کشــوری حکومــت هــا نســبت بــه 

پرواهــی  بــی  و  سســتی  دیــن  علــامی  حفاظــت 

ــه  ــت ب ــلامنان الزم اس ــوم مس ــر عم ــد، ب ــان دادن نش

ــرای حفاظــت علــام  فکــر چــاره باشــند و خودشــان ب

و محســنان خــود کوشــش مناینــد. در ایــن زمینــه 

ــد  ــری دارن ــنگین ت ــالت س ــادی رس ــای جه ــم ه تنظی

ــراوان مــی  ــات و مهارتهــای ف ــه تجربی ــا توجــه ب کــه ب

ــد.  ــد حفاظــت علــامی خودشــان را یقینــی مناین توانن

ــرای شناســایی  حفاظــت از شــخصیت هــا و تــالش ب

عامــالن ترورهــا امــری تخصصــی اســت کــه نیــاز بــه 

تعلیــم مســلکی دارد. همیــن نکتــه بــرای اهــل علــم در 

افغانســتان و ســایر بــالد اســالمی حائــز اهمیــت و قابل 

ــم  ــل عل ــت اه ــاز اس ــوارد نی ــن م ــت. در ای ــل اس تأم

زیــاد بــه وعــده هــای حکومــت هــا دلخــوش نباشــند 

ــرای حفاظــت  ــاال زده و ب و خودشــان آســتین همــت ب

و صیانــت از زعــامی دیــن و خیرخواهــان امــت کمــر 

همــت را ببندنــد. در ایــن راســتا از تجربــه کشــورهای 

ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس ــی ت ــف م مختل

خداونــد مجاهدیــن، مبلغیــن و علــامی دیــن را در 

پنــاه خــود بگیــرد و از هــر نــوع آفــت و بلیــه حفاظــت 

ــد.  فرمای
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و  برگزیده  را  تعدادی  بندگانش  میان  از  متعال  خداوند 

آنها را با نور ایامن هدایت بخشیده است، سپس از میان 

اهل ایامن تعدادی را به طور خاص برگزیده و با تعلیم 

آنان سلیقه  به  است،  فرموده  کتاب و حکمت رسافراز 

فهم دین و سخن بخشیده است. این سلسله گزینش و 

انتخاب در هر عهد و زمانه ای بوده است، آنان را با نور 

علم برتری داده و با زیور حلم آراسته است.

این بزرگواران فرق حالل و حرام، متیز بین حق و باطل، 

شناخت مفید و مر و زیبایی و قباحت را می دانند. 

است؛  واال  جایگاهشان  و  بوده  بزرگ  علامء  فضیلت 

اولیاء هستند؛ ماهی ها در آب  قرة العین  و  انبیاء  وارثان 

برایشان دعا کرده و فرشتگان بال هایشان را بر قدومشان 

فرش می کنند؛ روز قیامت بعد از انبیاء، علامء شفاعت 

و  کردار  با  و  بوده  پرحکمت  آن ها  مجالس  می کنند؛ 

از  باالتر  مقامشان  می کنند؛  متنبه  را  غافالن  عملشان 

عابدان و زاهدان است، زندگی شان غنیمت و موتشان 

ناآگاهان  به  یاددادن  و  یادآوری  وظیفه  است؛  مصیبت 

تهدید  آنها  جانب  از  رضر  و  نقصان  خطر  دارند؛  را 

منی کند؛ متام مخلوقات به علم آنها محتاج هستند و 

متام  بر  است؛  آنان  اقوال  در  حق،  دالیل  باطل،  علیه 

اطاعت کنند چراکه  از علامء  تا  مخلوقات الزم است 

نافرمانی از علامی حقانی خطرناک است، هر که از آنان 

مانده و هر که رسپیچی  باقی  بر هدایت  پیروی کرده، 

در  اگر  مسلمین  پادشاه  است؛  شده  در  به  راه  از  کرده 

امری دچار تردید شود الزم است تا به علامء رجوع کند 

و بر رأی و مشوره آنان عمل کند؛ امراء اگر در مسئله ای 

دچار اشتباه شدند به قول علامء رجوع کنند؛ قاضیان 

اگر در امری به مشکل برخوردند بر قول علامء فیصله 

کرده و به آن اعتامد کنند.

علامء نور بندگان، مناره روشن شهرها، اساس و بنیاد 

تقویم تاریخ امت و منبع و رسچشمه حکمت هستند، 

شیطان با نور آنها می سوزد، اهل حق راه زندگی و سعادت 

دنیوی را از علامء می آموزند و اهل باطل تباه می شوند. 

مثال علامء در زمین مانند ستارگان آسامن است که در 

سیاهی شب در خشکی و دریا راهنام و مسیر درست را 

نشان می دهند، وقتی که ستاره ها ناپدید می شوند آدمی 

رسگردان می شود و هنگامی که نور آن تاریکی را درنوردد 

دیدگان بینا می شوند. حال اگر شخصی از من بپرسد 

که دلیل این ادعا چیست؟ جواب می دهم: کتاب الله 

که  بگو  سخنی  که  بگویند  اگر  و  رسول الله،  سنت  و 

به وسیله آن رغبت کسب علم و رضامندی الله و رسول 

ایجاد شود، من آیه 11 سوره مجادله را تالوت می کنم: 

الَْمَجالِِس  ُحوا ِف  الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا ِقيَل لَكُْم تََفسَّ أَيَُّها  »يَا 

َفاْفَسُحوا يَْفَسحِ اللَّـُه لَكُْم َوإَِذا ِقيَل انُشُزوا َفانُشُزوا يَرَْفعِ 

ُه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَّـُه  اللّـَ

)ای مسلامنان! چون گفته  ترجمه:  َخِبريٌ«  تَْعَملُوَن  ِبَا 

شود شام را که گشاده بنشینید در مجلس ها، پس گشاده 

کنید جای را تا گشاده کند خدا برای شام }هر مشکلی 

را{؛ و چون گفته شود برخیزد، پس برخیزد تا بلند کند 

و  از شام  آورده اند  ایامن  که  آنان  برای  مرتبه هایی  خدا 

به  ایشان را علم، و خدا  آنان که عطا کرده شده است 

آنچه می کنید خربدار است.(

و  جایگاه  وعده  مؤمنان  به  متعال  خداوند  که  ببینید 

منزلت بلند فرموده و به علامء بشارت درجات بیشرتی 

الِْحكَْمَة  »يُْؤِت  می فرماید:  متعال  خداوند  است،  داده 

كَِثريًا«  َخرْيًا  أُوِتَ  َفَقْد  الِْحكَْمَة  يُْؤَت  َوَمن  يََشاُء  َمن 

}بقره:269{ ترجمه: )می دهد دانش هر که را خواهد، 

شد  داده  آیینه  هر  پس  دانش،  را  او  شد  داده  که  هر  و 

نیکویِی بسیار.(

لُْقاَمَن  آتَْيَنا  »َولََقْد  می فرماید:   12 آیه  لقامن  سوره  در 

 از: کتاب اخالق العلماءجایگاه واالی علماء
ترجمه: اميرمعاويه حيدری
)طراح، مترجم و  انجینئر کمپیوتر(
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را  لقامن  کردیم  عطا  آیینه  هر  )و  ترجمه:  الِْحكَْمَة« 

َا يَْخَش  حکمت.( همچنین الله تعالی می فرماید: »إمِنَّ

این  )جز  ترجمه:  }فاطر:28{  الُْعلَاَمُء«  ِعَباِدِه  ِمْن  اللَّـَه 

از بندگان او.( در  نیست که می ترسند از خدا عاملان 

علامء  این  که  می فرماید  بیان  متعال  خداوند  آیه  این 

باری تعالی  ارشاد  می ترسند.  تعالی  الله  از  که  هستند 

تَُعلُِّموَن  كُنُتْم  ِبَا  َربَّانِيَِّن  كُونُوا  »َولَـِٰكن  که:  است 

ترجمه:  }آل عمران:79{  تَْدُرُسوَن«  كُنُتْم  َوِبَا  الِْكَتاَب 

)ولیکن باشید ربّانی به سبب آموخنت کتاب و خواندن 

َعن  َواْلَْحَباُر  بَّانِيُّوَن  الرَّ يَْنَهاُهُم  »ْواَل  می فرماید:  و  آن.( 

َقْولِِهُم اْلِثَْم« }املائده:63{ ترجمه: )چرا منع منی کنند 

گفنِت  دروغ  از  دانشمندان،  و  خداپرستان  را  ایشان 

ایشان.( منظور از ربانی و احبار علامء و فقها هستند، 

يَْهُدوَن  أمَِئًَّة  ِمْنُهْم  ارشاد الله تعالی است که: »َوَجَعلَْنا 

}السجدة:24{  يُوِقُنوَن«  ِبآيَاتَِنا  َوكَانُوا  َصرَبُوا  لَامَّ  ِبأَْمرِنَا 

ترجمه: )و پیدا کردیم از ایشان پیشوایان که راه منودند 

یقین  ما  آیات  به  و  ما؛ وقتی که صرب کردند،  فرمان  به 

می آوردند.( و می فرماید: »َوِعَباُد الرَّْحَمـِٰن الَِّذيَن مَيُْشوَن 

َعىَل اْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاطََبُهُم الَْجاِهلُوَن َقالُوا َساَلًما« 

}فرقان:63{ ترجمه: )و بندگان خدا آن اند که می روند بر 

زمین به آهستگی، و چون سخن گویند به ایشان نادان، 

گویند: سالم بر شام باد!(

َو َجَعلَنا لِلُمتِقیَن إَماما، تا اینجا فضیلت اصحاب علم 

بیان شده است، چنین صفات و جایگاهی که در قرآن 

ذکر شده دلیل واضحی بر فضل و کامل علامء است و 

این نیز که خداوند متعال آنان را پیشوا و مقتدای بندگان 

قرار داده تا از آنان اطاعت کنند.

يُْؤِت   « حرت مجاهد رحمه الله فرموده است که در 

را خواهد(  که  هر  دانش  )می دهد   » يََشاُء  َمن  الِْحكَْمَة 

در  است.  علم  و  عقل  فقه،  علم،  و  حکم  از  منظور 

»َولََقْد آتَْيَنا لُْقاَمَن الِْحكَْمَة« )و هر آیینه عطا کردیم لقامن 

را حکمت.( آن هایی که قائل به نبوت ایشان نیستند، در 

نزد آنها مفهوم حکمت، عقل، تفقه و اصابت قول است، 

رضی الله عنه  عبدالله  بن  جابر  حرت  از  همچنین 

َوأُوِل  ُسوَل  الرَّ َوأَِطيُعوا  َه  اللّـَ »أَِطيُعوا  که  است  روایت 

ِمنكُْم« )ای مؤمنان! فرمان برداری کنید خدا را و  اْلَْمِر 

از جنس  را  فرمانروایان  را و  پیغامرب  فرمان برداری کنید 

خویش }مادام که دادگر و حق گرا بوده و مجری احکام 

رشیعت اسالم باشند{( مراد از اولوالمر علامی فقه و 

روایت  همین  نیز  مجاهد  حرت  از  هستند،  حدیث 

است که اولوالمر به علامء و فقها گفته می شود.

مقام  که  می شود  معلوم  چنین  نیز  مبارکه  احادیث  از 

اللُّه  يُرِِد  َمن   « بسیار واال است،  و منزلت علامی کرام 

شخصی  به  متعال  )خداوند  الّديِن«  ِف  هُه  يَُفقِّ َخريا  ِبِه 

گویا  فرموده  عنایت  را  علوم رشعی  توفیق حصول  که 

اراده خیر فرموده است( }بخاری/71  -  او  که در حق 

هر  به  عامل  یک  که  آمده  احادیث  در  مسلم/1037{ 

تعدادی از انسان ها علم بیاموزد، بعد از وفات نیز ثواب 

آن به او می رسد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 

ِمْن  إِالَّ  َعَملُُه  َعْنُه  انَْقطََع  اْلِنَْساُن  َماَت  إَِذا   « می فرماید: 

َولٍَد  أَْو  ِبِه،  یُْنَتَفُع  ِعلٍْم  أَْو  َجاِریٍَة،  َصَدَقٍة  ِمْن  إِالَّ  ثثاََلثٍَة: 

َصالِحٍ یَْدُعو لَُه« }مسلم/1631{ وقتی که انسان می میرد 

سلسله نیکی هایش قطع می شود به جز سه عمل، یکی 

از آن اعامل این است که پشت رسش چنان علمی باقی 

بگذارد که مردم از آن سود بربند. 

این علامء هستند که فضایل و فواید جهاد را می دانند، به 

رشوط و واجبات آن آگاهی دارند، فرق بین اقسام جهاد 

درباره  را  مردم  و  را می دانند  فرض عین و فرض کفایه 

آن مطلع می کنند درحالی که غیر علام و عوام الناس از 

حقیقت جهاد اطالعی نداشته و فرق بین جهاد فرض و 

نفل را منی دانند، بعضی اوقات چنین می شود که جهاد 

می شوند  مشغول  نفل  جهاد  به  و  کرده  ترک  را  فرض 

این  در  که  منی کنند  رعایت  را  جهاد  رشعی  حدود  و 

شوند،  گناهکار  کردن  جهاد  با  است  ممکن  صورت 

فتنه خوارج مثال واضحی بر این مطلب است، خوارج 

عبادت گذار بوده و فرایض را ادا می کردند و در راه الله 

از  آن  سبب  به  که  نداشتند  علم  ولی  می کردند،  جهاد 

دایره اسالم خارج شدند، آنها بدون علم اجتهاد کردند 

و با اجتهاد اشتباه خود با مسلامنان وارد جنگ شدند، 

حرت  ملجم  بن  عبدالرحمن  نام  به  خوارج  از  یکی 

علی رضی الله عنه را به شهادت رساند و به سبب جهل 

خود، این عمل را ذریعه تقرب  الهی می پنداشت.

پس نتیجه می گیریم که با توجه به اینکه علام در طول 

تاریخ نقش اساسی در بیداری اسالمی، اصالح جامعه 

و راهنامیی برش به سوی خیر و خوبی داشته اند، چنین 

شده  عطا  آنان  به  خداوند  جانب  از  عظیمی  جایگاه 

در  خویش  رسالت  انجام  در  اینکه  برای  علام  است. 

و  اصالح  به  چیز  هر  از  قبل  باید  باشند  موفق  جامعه 

تزکیۀ خودشان اهتامم ویژه ای داشته باشند، زیرا وقتی 

علام در زمینۀ اعامل فردی از قبیل عبادات و معارشات 

و غیره بر مسیر صحیح قرار داشته باشند، سایر اقشار 

جامعه به آنان اقتدا کرده و از آنها الگو می گیرند.

منبع: اخالق العلامء، تالیف امام ابوبکر محمدحسین آجری )متوفی 360هـ(
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۵۹مین  برگزاری  به  انگشت شامری  روزهای  که  حاال 
امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
دو رقیب کهن سال  انتخاباتی هر  است، کمپاین  مانده 
جمهوری خواه و دموکرات علی رغم مشکالت بیامری 
و  است  پایان  به  رو  فرازها  و   نشیب  همه  با  کوود۱۹ 
نیز  نهادهای مختلف  و  نظرسنجی های رسانه ها  نتایج 

لحظه به لحظه رسانه ی می شود.
برنده شدن دونالد ترامپ در برابر خانم هیالری کلینتون 
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، کامال برعکس 
همه پیش بینی ها و رسوی ها بود. در انتخابات ۲۰۱۶؛ 
پیروزی  امریکا، چانس  آگاهان سیاست  بیشرت  نگاه  از 
خانم کلینتون از ۷۰ الی ۹۹ در صد پیش بینی می شد. 
همچو  ایالت ها  از  برخی  در  کلینتون  خانم  همچنان 
پنسیلوانیا و ویسکانسین به عنوان گزینه محبوب قلمداد 
و  ایالت ها  دران  ترامپ  دونالد  رسانجام  اما  می شد. 

مجموع انتخابات پیروز شد.
سی ان ان تنها دو هفته پیش از انتخابات ۲۰۱۶ بر اساس 
نظر سنجی سی این این/او  آر اس )ORS( خرب داده بود 
که از میان هر ۱۰ رای دهنده ۷ نفر به این باور است که 
بیافتد  اتفاقی  خانم کلینتون برنده می شود و اگر چنین 
دونالد ترامپ نتایج را قبول منی کند. بر اساس این نظر 
سنجی؛ ۹۳% حامیان خانم کلینتون باورمند بودند که او 
کامیاب می شود، و باملقابل تنها ۵۷% طرفداران ترامپ 

باور داشتند که ترامپ برنده می شود.
سپس یکروز پیش از انتخابات ۲۰۱۶ نیز نظر سنجی 
سی ان ان نشان می داد که کلینتون با آرای ۴۶% در برابر 
۴۲% از ترامپ سبقت دارد. اما رسانجام ترامپ در روز 
انتخابات اگرچه به اعتبار آرای عمومی از خانم کلینتون 
داشنت  با  اما  بود،  مانده  مقابل ۴۸% عقب  در  با %۴۶ 
 Electoral( گزینندگان  آرای مجمع  در  قاطع  اکریت 
College( پیروز شد و همه نظرسنجی ها و پیش بینی ها 
کنفرانس  اولین  در  ترامپ  که  بود  هامن  ماندند.  ناکام 
خربی پس از انتخابات ۲۰۱۶ به گزارشگر خصوصی 

و گفت: ساکت  نداد  را  فرصت سوال کردن  سی ان ان 
باش، من به تو فرصت طرح پرسش نخواهم داد، اخبار 

شام جعلی است.
همچو انتخابات ۲۰۱۶، این بار نیز تقریبا همه رسانه ها 
اولین  در  می دهند.  نشان  پیش  ترامپ  از  را  بایدن  جو 
 )SRSS( نظرسنجی ملی سی ان ان توسط اس آر اس اس
ابتالی  و  بایدن  و  ترامپ  مناظره  نخستین  از  پس  که 
ترامپ به بیامری کرونا انجام شد و به تاریخ ۷ اکتوبر 
)۲۶ روز پیش از انتخابات ۲۰۲۰( نرش شد، جو بایدن 
ترامپ سبقت  از  مقابل ۴۱ در صد  در  با ۵۷ در صد 

گرفته است.
به اساس این نظرسنجی؛ جو بایدن در بیش ترین موارد 
صحی،  مراقبت های  کرونا،  ویروس  موضوع  همچو 
بهرت  اداره  ایمنی،  و  جرم  امریکا،  در  نژادی  برابری  نا 
اقتصاد، متحد نگه داشنت کشور، صادق و قابل اعتامد 
برنامه روشن برای حل کشور، نگه داری  بودن، داشنت 
رنگین  و  زنان  بین  محبوبیت  آسیب،  از  امریکایی ها 
پوستان، از ترامپ بسیار پیشی گرفته است. وی همچنان 
و  میانه رو  جوان،  رأی  دهندگان  میان  خود  اعتبار  به 

مستقل افزوده  است.
البته، سی ان ان در گزارش خود ترصیح می کند که این 
چشمگیر  کاهش  معنای  به  بایدن  از  حامیت  افزایِش 
حامیت از ترامپ نبوده، و حامیان اصلی رئیس جمهور 
میان  در  مثال  می کنند.  او حامیت  از  هم  هنوز  ترامپ 
حامیت  دانشگاهی،  مدرک  فاقد  سفیدپوست  مردان 

ترامپ از ۶۱ در صد به ۶۷ در صد ارتقا یافته است.
پیش بینی  در  اکتوبر  به تاریخ ۸  تایمز  فایننشال  روزنامه 
برگزار  انتخابات  امروز  اگر همین  خود گفته است که 
شود، نظر سنجی ما نشان می دهد که جو بایدن ۲۷۹ و 
ترامپ تنها ۱۲۵ آرای گزیننده را به دست خواهد آورد 
خواهد  قرار  تنگاتنگ  رقابت  مورد  دیگر  آرای   ۱۳۴ و 

گرفت.
انتخابات ریاست  برنده شدن در  برای  دانست که  باید 

انتخابات ۲۰۲۰ و 
جنگ ترامپ و 
رسانه ها

انعام اهلل قاری زاده
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جمهوری امریکا مجموع رای های مردمی اعتبار ندارد، 
رای   ۲۷۰ گزینندگان  آرای   ۵۷۰ میان  از  باید  بلکه 
به دست آورد. ترامپ در انتخابات گذشته با ۳۰۴ آرا در 
برابر ۲۲۷ در مقابل خانم کلینتون برنده شده بود. در 
حالی  که خانم کلینتون تقریبا ۶۶ ملیون و دونالد ترامپ 

چیزی کم ۶۳ ملیون رای مردمی گرفته بود.
نظر  اساس  به  انتخابات،  از  پیش  روز   ۲۶ همچنان 
از  برابر %۴۲  در  با %۵۲  بایدن  بی بی سی جو  سنجی 
ترامپ پیشی گرفته بود و گراف بی بی سی نشان می داد 
که محبوبیت جو بایدن هنوز رو به افزایش و از ترامپ 

رو به کاهش است.
بی بی سی  و  تایمز  فایننشال  نظر سنجی های سی ان ان، 
مشت منونه خروار از میان سائر نظر سنجی ها ذکر شد. 
چنانکه پیش تر گفته شد نظر سنجی ها و پیش بینی های 
بایدن  جو  نفع  به  را  انتخاباتی  کارزار  رسانه ها  بیش تر 
تجربه چشم گشای  نظرداشت  در  با  اما  می دهد.  نشان 
که  به جای  اینست  بهرت  شاید   ،۲۰۱۶ انتخابات 
پنداشت،  حتمی  را  کنونی  انتخابات  نظرسنجی های 
دیگر  روز  چند  تا  انتخابات  رسمی  نتایج  برای  باید 

انتظار کشید.
بر  سنجی ها  نظر  همه  این  آیا  که  اینست  سوال  البته، 
موقف گیری های  اینکه  یا  و  واقعیت هاست،  مبنای 
از  آن ها  ناخشنودی  به خصوص  و  رسانه ها  سیاسی 
در  ترامپ  پیروزی  زیرا  دارد.  دخل  دران  نیز  ترامپ 
انتخابات گذشته به شکست رسانه ها تلقی شد، و این 
بی جا هم نبود، زیرا از میان صدها رسانه های مطرح 
امریکایی تنها چند رسانه انگشت شامر و آن هم تقریبا 

با نیمه دلی از ترامپ حامیت می کردند.
او  می داند.  فریب کار  و  دروغ گو  را  رسانه ها  ترامپ   
با  او  بود که رقابت  انتخاباتی ۲۰۱۶ گفته  در کمپاین 
وی  است.  رسانه ها  با  بلکه  نیست،  کلینتون  هیالری 
هافینگنت  پوست،  واشنگنت  تایمز،  نیویارک  روزنامه ها 
اعتبار  فاقد  را  تلویزیون سی ان ان  و  پولیتیکو  و  پوست 
تایمز  نیویارک  روزنامه  مورد  در  به خصوص  و  خواند 
ادعا کرد که منابع این روزنامه هیچ وجود خارجی ندارد 
و همه گزارش های آن خیالی است. نیز وی در نخستین 
روزهای ریاست جمهوری اش تویت کرده بود: امیدوار 
است یک شخص مستعد و اهل نظر بیاید این نیویارک 
تایمز بدبخت و دروغ پرداز را بخرد، یا درست اداره اش 
کند و یا محرتمانه دروازه اش را ببندد. ترامپ در هامن 
 : بود  گفته  رسانه ها  به  تهدید  عنوان  به  روزها  و  شب 
وقتی رسانه ها به مردم دروغ می گویند من به هیچ عنوان 
به آنها اجازه نخواهم داد که از تنبیه فرار کنند. این گونه 
برخورد یک رئیس جمهوری و یا سیاستمدار امریکایی 

با رسانه ها بی پیشینه است. وی صدها بار بر رسانه ها 
مستقیام حمله کرده و آن ها را بد و زشت گفته است.

اصال نیویارک تایمز و بسیاری رسانه های دیگر در گذشته 
حامی جمهوری خواهان به خصوص جورج بوش بودند 
و از اسرتاتژی های جنگی بوش در افغانستان و عراق به 
شدت حامیت می کردند. اما چون ترامپ  از زمانی پیش 
از رسیدن به کاخ سفید منتقد رسسخت جنگ امریکا 
در افغانستان بود و آن را جنگ بی فایده می خواند، که 
این هم از عوامل مخالفت رسانه  های حامی استعامر از 
ترامپ به شامر می رود. رسانه  های استعامری یقینا نقش 
انجام  عراق  و  افغانستان  جنگ  قبال  در  را  بدی  بسیار 
دادند و هنوز هم پالیسی پایان جنگ افغانستان از سوی 
ترامپ را به شدت مورد ایراد و انتقاد قرار می دهند. دیده 
سی آی ای،  پنتاگون،  جنگ طلب  حلقات  که  می شود 
کانگرس، رشکت های سالح سازی و رسانه های حامی 
در  امریکا  جنگ های  دوام  در  مشرتک  منافع  استعامر، 

نقاط مختلف جهان به خصوص افغانستان دارند.
جریان  هم  هنوز  امریکایی  رسانه های  و  ترامپ  جنگ 
دارد. پس از اعالم نتایج انتخابات دیده خواهد شد که 
چه کسی برنده این جنگ می شود و آیا مردم امریکا بار 
دیگر از ترامپ  در برابر رسانه ها حامیت می کنند و یا 
سازمان یافته  و  پیهم  تبلیغات  تاثیر  تحت  بار  این  اینکه 

رسانه  ها می روند.

*** سی ان ان تنها دو هفته پیش از انتخابات ۲۰۱۶ 
 )ORS( بر اساس نظر سنجی سی این این/او  آر اس
خبر داده بود که از میان هر ۱۰ رای دهنده ۷ نفر 
به این باور است که خانم کلینتون برنده می شود 
و اگر چنین اتفاقی بیافتد دونالد ترامپ نتایج 
را قبول نمی کند. بر اساس این نظر سنجی؛ ٪۹۳ 
حامیان خانم کلینتون باورمند بودند که او کامیاب 
می شود، و بالمقابل تنها ۵۷٪ طرفداران ترامپ باور 
داشتند که ترامپ برنده می شود.

*** روزنامه فایننشال تایمز به تاریخ ۸ اکتوبر 
در پیش بینی خود گفته است که اگر همین امروز 
انتخابات برگزار شود، نظر سنجی ما نشان می دهد 
که جو بایدن ۲۷۹ و ترامپ تنها ۱۲۵ آرای گزیننده 
را به دست خواهد آورد و ۱۳۴ آرای دیگر مورد رقابت 
تنگاتنگ قرار خواهد گرفت.
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این نوشته در حالی به رشته تحریر درمی آید که مذاکرات 

بین االفغانی صلح در مراحل ابتدایی خود جریان دارد. 

امید هر سو دمیده می شود و مردم خوشحال و  نوای 

خندان به نظر می رسند. برای اینکه با جزئیات بیشرتی 

روند مذاکرات را دنبال کنم به شبکه های مجازی مثل 

فیسبوک و توئیرت روی آوردم و به دقت عکس ها و فیلم 

های منترشه از منت و حاشیه مذاکرات را بررسی کردم. 

نکاتی که شاید برای شام خوانندگان عزیز هم جالب 

باشند از این مذاکرات یادداشت کردم که در ذیل مورد 

اشاره قرار خواهم داد. 

کابل  اداره  کننده  مذاکره  هیئت  اعضای  ترکیب  وقتی 

به دوحه  این هیئت خودش را  اندکی بعد  علنی شد و 

همه  هیئت  این  که  شنیدیم  و  خواندیم  زیاد  رساند، 

جهت ها و گرایش های جامعه را منایندگی می کند و 

در مقابل، هیئت مذاکره کننده امارت اسالمی تقریبا یک 

دست است و تنوع الزم را ندارد. واکنشهای منسوبین به 

امارت اسالمی در پاسخ به این اعرتاض هرچند کفایت 

آنها  بر  را  نکاتی  اما الزم است  دارد،  را  قناعت الزم  و 

اسالمی  امارت  کننده  مذاکره  هیئت  اوال  کرد.  عالوه 

رصفا برای »مذاکره« و حل یک مشکل معرفی و اعزام 

شده است نه منایش و ریاکاری. شامل کردن چند زن و 

بزرگ قومی و پتلونی کار سختی برای امارت اسالمی 

نبوده و نیست، اما این کار چه فایده ای دارد جز تظاهر 

و منایش و استفاده ابزاری از دیگران؟! آیا هدف همین 

به  مربوط  مشکالت  حل  و  صلح  به  رسیدن  یا  است 

اشغال کشور؟ عالوه بر این، آیا اعضای محرتم هیئت 

واقعا  را  افغانستان  مردم  همه  کابل  اداره  کننده  مذاکره 

حتی  آنها  که  است  این  نه  مگر  کنند؟  می  منایندگی 

براساس اصول نام نهاد دموکراتیک هم به چوکی قدرت 

نرسیده و رصفا دست نشانده هستند؟!

 با وجود این، هرچند دشمن همیشه سعی داشته چنین القا 

کند که طالبان رصفا یک گروه مذهبی تندرو و متعصب 

بر قومیتی خاص است، امارت اسالمی در عمل بهرتین 

پاسخ را به این پروپاگندا و جنگ رسانه ای داده است. 

و  از والیات  نربد مجاهدین  میدان  در  اذعان دشمن  به 

قومیت های مختلف مشغول مبارزه با اشغالگری بوده 

جنوب  خاستگاهش  هرچند  تحریک  این  هستند.  و 

افغانستان بوده، اما به خاطر ایدئولوژی واال و فراقومی 

اش بین باشندگان و علام و رسشناسان همه والیات از 

شامل تا جنوب و از رشق تا غرب محبوبیت دارد.

 عالوه بر این، اعرتاف مشارکت کنندگان در مذاکره به 

پختگی مذاکره کنندگان امارت اسالمی در بحث ها و 

گفت وگوها و مغلوب شدن طرف مقابل، نشان از آن 

دارد که برای طرف مقابل بیشرت از نفس مذاکره و مقصد 

آن، شوآف و پز دادن مهم بوده و آنها با وجود ادعاهای 

زیاد، از کمبود رجال کار و یا اختالفات درونی شدید 

رنج می برند که نتوانسته اند افراد قوی خود را بفرستند. 

انحصار غول  که  کنیم  می  زندگی  زمانی  در  ما  اکنون 

های رسانه ای جهان از بین رفته و هر شخص خودش 

مسئوالن  و  سخنگویان  است.  شده  رسانه  به  تبدیل 

مذاکره کننده امارت اسالمی در دوحه به خوبی از این 

شبکه های مجازی بهره می برند و با زبان و ادبیاتی موثر 

مردم را در جریان تازه ترین رخدادها قرار می دهند. 

به طور خاص داکرت صاحب محمد نعیم که به زبان های 

مختلف موارد الزم را با مخاطبان رشیک می سازد. این 

امر نشان می دهد امارت اسالمی چقدر از اتهام خشک 

مزاجی و تنگ نظری بدور است. همراه کردن گروهی 

از همکاران فعال در رسانه ها که به صورت زنده گفت 

وگوها و مصاحبه هایی ترتیب دادند و به زبان های زنده 

پخش کردند، پرده از چشامن زیادی برداشت که گامن 

دوراندیشانه  و  منظم  اسالمی چنان  امارت  کردند  منی 

نیروهایی تربیت کرده باشد. تشکیل کمیسیون فرهنگی 

بیانگر  میدان  این  به  جدی  توجه  و  اسالمی  امارت  در 

اهمیت فعالیت فرهنگی در نظر بزرگان و رهربی امارت 

اسالمی است که سعه صدر و دوراندیشی آنان را اثبات 

می مناید. 

درس هایی از مذاکرات 
صلح بین االفغانی

 رفيع اهلل رفيع
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را  آزادی  نوید  و  آمده  باال  باطل  بر  پیروزی حق  سپیده 

به غیوردالن افغان می دهد. از پروسه مذاکرات صلح 

چنین برمی آید که به زودی قلب آسیا از لوث اشغال، 

مردمان  و  شد  خواهد  پاک  بیگانگان  دخالت  و  فساد 

رنجدیده افغان – قطع نظر از تفاوت های قومی، زبانی، 

منطقه ای و مذهبی – با صلح و آرامش خواهند توانست 

برای پیرشفت و اعامر کشورشان تالش کنند.

به دیر  یا  این روز خوب، زود  این نیست که  شکی در 

آن موضوع ما  فراخواهد رسید. چندوچون و جزئیات 

ما  و  دانند  مملکت خویش خرسوان  نیست که صالح 

و  میانی  در سطح  البته  بزرگان هستیم.  تابع دستورات 

پایین، باید برای اداره بهرت کشور چاره جویی کرد. مردم 

از فساد گسرتده خسته شده اند و از رشوت خواری و 

یک  اند.  آمده  ستوه  به  کابل  اداره  عامالن  های  دزدی 

برای  و  دارد  مختلف  های  شعبه  و  ها  بخش  کشور 

و  متعهد  خدوم،  کار  نیروی  به  نیاز  ها  شعبه  آن  اداره 

متخصص است. کشور نیاز به اقتصاددان، سیاستمدار، 

و...  استاد  و  معلم  سفارتکار،  و  دیپلامت  ورزشکار، 

همین  تحت  افرادی  اآلن  همین  بگویید  شاید  دارد. 

عناوین فعالیت دارند! ولی سؤال این است که آیا این 

ملت  دلسوز  آیا  هستند؟  مردم  خدمتگزار  واقعا  افراد 

کافی  تعداد  به  آیا  نیست؟  فساد  مقصدشان  و  هستند 

فکر  موارد  این  در  باید  داریم؟  انجنیر  و  معلم  داکرت، 

استفاده کرد.  دیگر  تجربه کشورهای  از  و  تأمل کرد  و 

الحکمة ضالة املؤمن، حيث وجدها جذبها؛ حکمت 

گمشده مؤمن است و هرجا آن را بیابد، جذبش می  کند 

و از آن بهره می برد. 

است،  مختلف  ها  طبیعت  و  ها  سلیقه  که  آنجایی  از 

خودشان  وسیله  به  اینگونه  را  برش  نیازهای  خداوند 

برطرف می مناید. مثال یکی به ریاضی و هندسه عالقه 

دارد و دیگری به طب و پزشکی و آن دیگری به علوم 

زندگی  مختلف  های  بخش  که  است  اینگونه  دیگر. 

پیچیده برش اقناع می شوند. اما بازهم ممکن است بخش 

اینکه  به  توجه  با  مثال  شوند.  واقع  غفلت  مورد  هایی 

افغانستان بیشرت منطقه ای کوهستانی و یا دارای دشت 

سکونت  ها  قریه  در  مردمانش  بیشرت  و  است  بیابان  و 

دارند، و از طرفی جنگ های پی در پی پروسه ترقی را 

سست کرده است، تا جاییکه بعضی راپورها نشان می 

دهد بیش از شصت درصد مردم افغانستان سواد کافی 

نقیصه سال های زیادی  این  برای جربان  ندارند. شاید 

رضورت باشد، اما می توان با تالش مضاعف و توجه 

جدی به این مشکل، این ضعف را در کمرتین زمان دور 

کرد. 

توصیه  و علامی جوان  به جوانان  به طور خاص  بناءا 

می شود به امر ترویج آموزش توجه کنند، به فکر اعامر 

مکاتب باشند و دسرتسی به پوهنتون را برای نوجوانان 

تسهیل منایند. میلیونها دالر کمک از کشورهای خارجی 

طی سال های اشغال دریافت و حیف و میل شده است 

و این نوع دزدی ها دیگر بس است. اگر آموزش و علم 

و دانش باشد، همه چیزهست و راه پیرشفت و ترقی تا 

نصف پیموده شده، اما بدون علم و سواد باید محتاج 

دیگران و چه بسا غالم آنها شد. بنابراین الزم است که 

با خوداتکایی با این معضل مبارزه کرد و نسلی دیندار 

و سواددار تربیه منود که الگویی برای دیگر کشورهای 

مسلامن باشند. 

وما ذلك علی الله بعزیز

رفدای آزادی 
و نیازاهی وطن

حکمت اهلل حکمت
)کارشناس و تحلیلگر امور منطقه(
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از  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ۷۵مین  نشست 

تقریبا متام  آغاز شد که  امسال، در حالی  ۲۲ سپتامرب 

رهربان کشورهای جهان بر اثر بیامری کوود۱۹ کرونا، 

سخرنانی مجازی/ویدیویی و آن هم به سالن های عمدتا 

خالی از شنوندگان را، بر حضور فزیکی در مقر سازمان 

و  داغ  بحث های  از  کرونا  دادند.  ترجیح  نیویارک  در 

امریکا  جمهوری  رئیس  بود.  امسال  مجمع  جنجالی 

نقش  کرونا،  ویروس  خواندن  چینای  با  ترامپ  دونالد 

چین و سازمان جهانی صحی را بار دیگر به انتقاد گرفت، 

»شی جین پینگ«  چین  جمهوری  رئیس  واکنش  با  که 

مواجه شد. چین امریکا را متهم می کند که از کرونا به 

عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند و این سیاسی سازی 

بحران کرونا، وضعیت را بحرانی تر می سازد.

هم  پایان  رسام  ملل  سازمان  ساالنه  جلسه  هنوز  اما 

نیافته بود که به تاریخ ۲۷ سپتامرب درگیری بین جمهوری 

آذربایجان و جمهوری ارمنستان بر رس قره باغ آغاز شد 

و روزبه روز شدت یافت. باید توضیح داد که ناگورنو 

زمان  در  که  است  معنای کوهستانی  به  واژه ای روسی 

همین است  از  شد.  افزوده  قره باغ  بر  شوروی ها  سلطه 

که اکنون این منطقه به قره باغ کوهی یا کوهستانی یاد 

می شود.

سازمان ملل متحد که ۷۵ سال پیش جاگزین سازمان 

و  در هفت  )League of Nations( شد،  ملل  جامعه 

نیم دهه گذشته به حیث بزرگ ترین مرجع برای رسیدگی 

به قضایای منطقوی و جهانی و معضل های بین الدول 

شامل  نیز  قره باغ  منازعه  برین  بنا  است.  شده  شناخته 

زیادی  قطعنامه های  و  بوده  سازمان  این  آجنداهای 

شورای امنیت سازمان ملل ایجاب می کند که معضل 

قره باغ باید بسیار پیش به میانجیگری واقعی این سازمان 

حل می شد.

امنیت  شورای  قطعنامه های  اساس  به  قره باغ  خاک 

و   ۸۷۴  ،۸۵۳  ،۸۲۲ قطعنامه های  مثال  ملل،  سازمان 

۸۸۴ که از اپریل تا نومرب ۱۹۹۳ تصویب شده است، 

بخشی از آذربایجان است. سازمان ملل پس از اشغال 

گوبادلی  جربائیل،  فضولی،  آغدام،  کلبه جر،  مناطق 

به  را  ارمنستان  نیروهای  ارمنستان،  از سوی  زنگیالن  و 

اشغالی  مناطق  ترک  به  متذکره،  قطعنامه های  اساس 

آذربایجان حکم داد. اما با گذشت ۲۷ سال هنوز هم 

ارمنستان به اشغال خود دوام  داده است.

مسلامن  ما  بی پایان  خوش باوری  از  هم  این  شاید 

ظرف  در  قره باغ  مشکل  باید  می کنیم  فکر  که  هاست 

تقریبا سه دهه حل  و فصل می شد. در حالی که قطعنامه 

جامو  منطقه  مورد  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۴۷

سال  یعنی ۷۲  میالدی  سال ۱۹۴۸  در  که  کشمیر،  و 

جنجال قره باغ و داستان دردناک 
قطعنامه های سازمان ملل

حبيبی سمنگانی
)پژوهشگر و آگاه سیاسی(
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پیش تصویب شده بود، هنوز عملی نشده است، پس 

بلی،  پیش.  و هفت سال  بیست  قطعنامه  به  برسد  چه 

هرگاه قطعنامه چهل و هفتم شورای امنیت هنوز تعمیل 

نشده است، آیا امید داشنت  برای تطبیق قطعنامه هشت 

صد و چندم، خودفریبی نیست؟

مشکالت  باب  در  که  آن قدری  ملل  سازمان  متاسفانه، 

به  رسیدگی  برای  است،  بی چاره  و  سست  مسلامن ها 

همه کاره  و  چست  هامن قدر  مسیحیان  های  خواسته 

جوالیی  در  امنیت  شورای   ۱۵۵۶ قطعنامه  در  است. 

سودان  بحرانی  وضعیت  که  شد  تصویب   ۲۰۰۴

در  دران جا  مسیحیان  که  سودان جنوبی  به خصوص 

قطعنامه  در  سپس  شود.  بررسی  باید  هستند،  اکریت 

تائید شد که اوضاع  بار دیگر  اپریل ۲۰۰۶  ۱۶۶۲ در 

ناگوار سودان بررسی شود. سپس در جنوری ۲۰۱۱ 

نظارت  زیر  جنوبی  سودان  در  )رفراندم(  پرسی  همه 

انجام یافت و در جوالیی آن سال کشور  سازمان ملل 

جدیدی به نام سودان جنوبی با اکریت مسیحیان اعالم 

درین  امنیت  شورای  قطعنامه  بلی،  کرد.  موجودیت 

مورد، که ظاهرا مسیحیان محکوم واقع شده بودند، تنها 

در ظرف ۷ سال مثمر واقع شد و با علیحده کردن ۶۱۹ 

هزار مربع کیلومیرت از خاک کشور اسالمی سودان، که 

به  بود،  عرب  جهان  و  افریقا  کشور  ترین  بزرگ  آنگاه 

نتیجه رسید و مورد استقبال جامعه جهانی قرار گرفت.

اتفاق  جنوبی محض  رویداد سودان  می کنید  فکر  اگر 

رشقی  تیمور  واقعه  به  اگر  زیرا  اید.  کرده  اشتباه  بوده، 

در  شویم.  می  مواجه  مشابهی  ماجرای  با  کنیم  نگاه 

قطعنامه ۳۸۴ شورای امنیت )دسامرب ۱۹۷۵( با متامی 

رشقی  تیمور  اوضاع  که  شد  تصویب  موافق  رای   ۱۵

کشور  ایالت  یک  آن گاه  رشقی  تیمور  شود.  بررسی 

اسالمی اندونزی در جنوب رشق آسیا بود. البته، حدود 

پروتستان  و  کاتولیک  مسیحیان  را  منطقه  این   %۹۰

کشور  از  استقالل  خواهان  آن ها  و  می دادند  تشکیل 

مسیحیان  و  اندونزی  دولت  جنجال  بودند.  اندونزی 

تیمور رشقی در ۱۹۹۹ به اوج رسید و در ۳۰ اگست 

نظارت  تحت  طلبی  جدایی  همه پرسی  سال،  هامن 

سازمان ملل متحد برگزار شد و استقالل طلبان با %۹۴ 

امنیت  شورای  سپس  رسیدند.  کامیابی  به  مثبت  آرای 

با قطعنامه های ۱۲۶۴ در سپتامرب ۱۹۹۹ و ۱۲۷۲ در 

اکتوبر ۱۹۹۹ باز هم اوضاع تیمور رشقی را به بررسی 

گرفت و رسانجام تیمور رشقی به تاریخ ۲۰ می ۲۰۰۲ 

اعالم استقالل کرد. شورای امنیت نیز با قطعنامه ۱۴۱۴ 

به تاریخ ۲۳ می ۲۰۰۲ تیمور رشقی را به حیث کشور 

مستقل شناخت و عضویت آن را در سازمان ملل تائید 

کرد.

اگر دقت بکنیم تیمور رشقی با شناخت مسیحی خود، 

تنها در ظرف سه سال به مشکالت خود پایان داد و به 

عنوان دومین کشور مسیحی پس از فلپین، در قاره آسیا 

به وجود آمد.

معضل  و  می گردیم  بر  عقب  به  اندکی  دوباره  اکنون 

کشمیر را با معضل های تیمور رشقی و سودان جنوبی 

شورای  قطعنامه های  شامر  اکنون  می کنیم.  مقایسه 

امنیت از مرز ۲۵۰۰ گذشته است و هنوز هر ماه چهار 

و پنج قطعنامه های جدید تصویب می شود، اما می بینیم 

امنیت در برابر قطعنامه های  که برخورد عملی شورای 

گذشته چطور است؟

امروز در بسیاری موارد حتی حرف زدن از قطعنامه های 

سبب  و  می رود  حساب  به  نابخشودنی  جرم  پیشین 

مثال  می گردد.  جهانی  بزرگ  قدرت های  کین  و  خشم 

دو  پاکستان  و  هند  کشمیر،  باره  در   ۴۷ قطعنامه  در 

این  تائید  توافق و  با  این قطعنامه  طرف اصلی هستند. 

دو کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل تصویب 

شد، که بر مبنای آن باید مردم کشمیر که عمدتا مسلامن 

خود  رسنوشت  مورد  در  رفراندم  یک  نتیجه  در  بودند 

تصمیم می گرفتند، که به هند می پیوندند، یا با پاکستان 

*** متاسفانه، سازمان ملل آن قدری که در 
باب مشکالت مسلمان ها سست و بی چاره 
است، برای رسیدگی به خواسته های 
مسیحیان همان قدر چست و همه کاره است. 

*** اگر دقت بکنیم تیمور شرقی با شناخت 
مسیحی خود، تنها در ظرف سه سال به 
مشکالت خود پایان داد و به عنوان دومین 
کشور مسیحی پس از فلپین، در قاره آسیا 
به وجود آمد.

*** مثال در قطعنامه ۴۷ در باره کشمیر، 
هند و پاکستان دو طرف اصلی هستند. 
این قطعنامه با توافق و تائید این دو 
کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل 
تصویب شد.
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یکجا می شوند و یا هم اینکه خواهان استقالل از هر 

دو کشور هستند. اما این قطعنامه هرگز و هرگز عملی 

نشد.

یافته و  ارتقا  اکنون چون موقف و حیثیت جهانی هند 

همچنان پالیسی آن کشور در قبال کشمیر تغییر خورده 

و از دادن حق رفراندم به کشمیری ها انرصاف داده است، 

هیچ کسی نیست از آن قطعنامه یادی کند، بلکه هامنند 

نیز  قطعنامه  آن  خود  رسنوشت  کشمیری ها  رسنوشت 

گنگ و تاریک است، و حتی هند درین اواخر کشمیِر 

زیر کنرتول خود را بر خالف مقتضای قطعنامه متذکره، 

به سه پارچه تقسیم منوده و به حیث ایالت های رسمی 

خود اعالن کرده است و داد و بیداد کشمیری ها هیچ 

جایی را نگرفته است.

تعداد قطعنامه های سازمان ملل در مورد معضل فلسطین 

تقریبا به دو صد می رسد. تنها از ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۶ در 

مجموع ۱۸۷ قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان 

شده  تائید  و  تصویب  فلسطین  معضل  قبال  در  ملل 

است. اما ماجرای عملی آن دردناک تر از معضل کشمیر 

مداوا  را  فلسطینی ها  درد  هیچ  قطعنامه ها  این  است. 

نکرده است. ارسائیل علی رغم قطعنامه های پیهم، اما با 

حامیت همه جانبه و بی رشمانه امریکا و جامعه غربی، 

به زورگویی خود دوام داده و امروز در موقف بلندتر و 

قوی تر قرار دارد.

شاید  که  می شود  پیش بینی  گذشته،  تلخ  تجارب  با 

قره باغ  در  جنوبی  سودان  و  رشقی  تیمور  رویدادهای 

مدیر  تکرار شود. چنانچه رجب صفروف،  نیز  کوهی 

حالی که  در  مسکو،  در  معارص  ایران  مطالعات  مرکز 

از سیاست منطقوی  برنامه شصت دقیقه بی بی سی  در 

مسکو دفاع می کرد، به رصاحت گفت که اگرچه خاک 

قره باغ به اساس قوانین بین املللی و قطعنامه های شورای 

اما  می شود،  آذربایجان  به  مربوط  ملل  سازمان  امنیت 

این را هم باید در نظر گرفت که مردم قره باغ ارمنی نژاد 

هستند و باید گزینه »رفراندم« را نادیده نگرفت. گویا اگر 

اشغالی  دوباره صاحب خاِک  نظامی  راه  از  آذربایجان 

فاز جدید  بلکه  یابد،  پایان منی  خود هم شود مشکل 

استقالل خواهی  مرحله  یقینا  که  می گردد،  آغاز  مشکل 

ارمنی های قره باغ از جمهوری آذربایجان خواهد بود.

کلی  و  رصیح  حامیت  اینکه  ارزیابی  و  تحلیل  بدون 

دولت اردوگان از آذربایجان چه پیامدهای خوب و بدی 

به  کامال  اردوگان  رجب  ایراد  این  اما  داشت،  خواهد 

جاست که گروه مینسک )Minsk Group( به رهربی 

ایاالت متحده امریکا، فرانسه و روسیه در حل معضل 

قره باغ کامال ناکام مانده، و بلکه هیچ کاری نکرده است. 

قابل ذکر است که گروه مینسک از سوی سازمان امنیت 

و همکاری اروپا )OSBE( در سال ۱۹۹۲ به هدف حل 

و فصل صلح آمیز جنجال آذربایجان و ارمنستان بر رس 

مهم  کشورهای  سه  هر  بود.  شده  ایجاد  قره باغ  منطقه 

گروپ مینسک هنوز تنها بر آتش بس پافشاری دارند. 

زمانی  تنها  دامئی  بس  آتش  یک  اردوگان:  گفته  به  اما 

قره باغ  از  ارمنستانی«  »اشغالگران  که  می یابد  دست 

خارج شوند.

البته، از بحث فوق نباید این برداشت شود که جمهوری 

آذربایجان کشور خالص اسالمی است و یا هم سیاست 

عرصه  در  آذربایجان  زیرا  دارد.  اسالم گرا  و  اسالمی 

سیاست خارجی  روابط عمیق و چند جانبه با جهانیان 

به خصوص روسیه، ترکیه و ارساییل دارد. آذربایجان و 

پیشین جامهیر شوروی  ایالت های  از  دو  ارمنستان هر 

می خرند.  سالح  روسیه  از  دو  هر  هامکنون  و  اند 

مقامات ترکی ادعا دارند که ترکیه و آذربایجان دو قالب 

و  اند،  تُرک  نسال  آذربایجانی ها  نیز  و  اند  جان  یک  و 

دارد  ارساییل  با  اسرتاتژیک  روابط  آذربایجان  همچنان 

و ارساییل سیاست های منطقوی خود را از آذربایجان 

کنرتول می کند. نیز چون اکریت آذربایجانی ها از اهل 

تشیع هستند، عالقه مندی و هامهنگی آخوندهای ایران 

با آذربایجان را هم نادیده منی توان گرفت. پس در چنین 

وضعیتی منی توان آذربایجان را به آسانی در یک بالک 

اسالمی و غیر اسالمی و یا هم رشقی و غربی انداخت.

آذربایجان و ارمنستان هر دو از ایالت های 
پیشین جماهیر شوروی اند و هماکنون 

هر دو از روسیه سالح می خرند. مقامات 
ترکی ادعا دارند که ترکیه و آذربایجان دو 

قالب و یک جان اند و نیز آذربایجانی ها 
نسال ُترک اند، و همچنان آذربایجان روابط 

استراتژیک با اسراییل دارد و اسراییل 
سیاست های منطقوی خود را از آذربایجان 

کنترول می کند.
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آن   همه شمول بودن  اسالم،  بارز  ویژگی های  از  یکی 

است؛ به این معنا که برای متام زوایای زندگِی انسان ها 

برنامه دارد و منحرص به یک یا چند زاویه نیست.

روزه  است،  مناز  است،  عقیده  که  هامنگونه  اسالم 

است، به  هامن  صورت معارشِت درست و معاملٔه سامل 

است؛ بیع و تجارت است.

انسان  خوشبخت شدن  و  زندگی کردن  برای  اسالم 

اسالم  دارد.  کاملی  برنامه های  هردو،  آخرت  و  دنیا  در 

هامن گونه که به زندگی سامل و اسالمی دعوت می دهد، 

به هامن صورت به اقتصاد سامل و دور از حرام و معیشتی 

در  اسالم  می دهد.  دعوت  تقتیر  و  ارساف  بدون  میانه 

قالب قرآن و حدیث و فقِه برخاسته از آن دو، روش های 

روِیش و توسعه برای رزق حالل را بیان منوده است و 

راه های غلط و اشتباه را که برای رشِد اقتصاد مر اند، 

نیز واضح ساخته است.

اسالم هامن گونه که مسجد است و صیام، هامن گونه 

که  هامن گونه  اسالم  رشیعت  ربح.  و  است  تجارت 

به هامن صورت  است،  دانسته  ماجور  را  خوب  اخالِق 

کسب اقتصاد و تجارت حالل را اجر و ثواب گفته است.

اقتصاد  وتعالی  رشد  برای  خوبی  برنامه های  اسالم 

مرصف  و  ارساف  ازآن جمله  است؛  نهاده  پیش رو 

است  داده  قرار  توبیخ  مورد  و  کرده  ممنوع  را  بی رویه 

}کلوا وارشبوا وال ترسفوا ان الله الیحب املرسفین{ تا 

ثروت ها کنرتل شوند و به باد هوا نروند. پیامرب گرامی 

ف  االقتصاد  می فرمایند:  صلی الله علیه وسلم  اسالم 

النفقة نصف املعيشة... میانه روی در مرصف، نیمی از 

معیشت را تامین می کند.

اسالم و رشیعت آمده است تا دنیا را آباد کند و عمران  

ببخشد؛ هامن گونه که به تعمیر آخرت ترغیب می دهد.

رشیعت اسالم متام زوایا و گوشه های فردی، اجتامعی، 

اقتصادی و سیاسی زندگی را مورد توجه قرار داده است 

موثری  و  عملی  برنامه های  آنها  تعالی  و  رشد  برای  و 

ارائه داده است. متامی حرکت های یک مسلامن موجب 

اجر و ثواب است؛ درصورتی که موافق با رشیعت باشد 

و موجب بازخواست و گناه است؛ چنانچه از خودش 

کوتاهی نشان داده باشد.

متامی  تعالی  او  لذا  خداست؛  ساخت  چونکه  انسان 

بخش های حیاتش را مورد توجه قرار داده است.

ترقی می دهد و حفاظت  را  ثروتش  و  مال  یک شخص 

رشیعت  که  ارثی  به  صورت  بیرد،  زمانیکه  و  می کند 

آن را حصه به  حصه معین منوده است، درمیان اقربا و 

افراد نزدیکش تقسیم می گردد و بدین سبب از ضیاع مال 

جلوگیری شده و افرادی دیگر جانشینان و صاحبان آن 

مال می گردند.

اسالم برای جلوگیری از هدر رفنت مال، به میانه روی در 

مرصف دستور داده است. از ارساف کردن در راه هایی 

که مال را ضایع می کند منع کرده و گناه دانسته است. 

و  است  داده  ترغیب  بسیار  صدقات  و  انفاق  به  اسالم 

فقر  بدینوسیله  تا  است  منوده  فرض  سالیانه  را  زکات 

هامن گونه  اگر  و  بردارد  جامعه  ازمیان  را  گرسنگی  و 

نه  بشود،  ادا  اموال  زکات  است  کرده  امر  رشیعت  که 

چون  می شود؛  کاسته  چیزی  ثروتش  از  ثرومتندی 

نه  و  است  آن  حصه ی  چهلم  آن هم  یک مرتبه  سالیانه 

فقیری در جامعه باقی می ماند؛ چنانچه همین چیز را در 

عهد خلفای راشدین و خلیفه ی عادل عمربن عبدالعزیز 

رضی الله عنهم، مشاهده منوده ایم.

می توان  اسالمی،  اصول  برمبنای  قوی،  اقتصادی  با 

اساس  بر  که  منود؛  قدرمتند  را  اسالمی  حاکمیت 

و  می شود  برداشته  مردم  میان  از  تنگدستی  و  فقر  آن، 

ازجمله:  زوایا  متام  در  اجتامعی  خدمات  متهیدات 

تعلیم  و ترتبیت، صحت عامه، آبادانی زیرساخت های 

عمومی، کمک به ایتام و ارامل و کبار سن و غیره، مهیا 

می گردد.

امیدواریم تا هرچه زودتر بیرق رشیعت را بر فراز کاخ ها 

به بینیم و عدالت، امنیت،  و گوشه گوشه ی این خاک 

تعلیم  و تربیت، صحت و خدمات عالی و منونه ای را 

برای ملت رنجدیده ی خود شاهد باشیم.

 وماذلک علی الله بعزیز.

جایگاه اقتصاد در شریعت
منير احمد منير
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ځینو  پیلیدو رسه  او  اعالن  له  مذاکراتو  االفغاين  بین  د 

کسانو او رسنیو د جمهوریت او امارت په اړه رسوېګانې 

پیل کړې. زیاتره رسنۍ هڅه کوي له امارت) اسالمي 

یې  ته  جمهوریت  او  کړي  متنفر  خلک  څخه  نظام( 

تشویق کړي. دوی دمختلفو برنامو له الرې دامارت رسه 

د وروستي پاته وال، جرب او د ښځو د حقونو تر پښو 

ترقي،  بیا  رسه  جمهوریت  د  او  تلقینوي  کیدل  الندې 

ازادي او مدنیت کوشیروي.

دلته اوس د جمهوریت او امارت پر رشعي او حقوقي 

کوو،ځکه  نه  بحث  رضورتونو  او  تعریف  تحقیق، 

افغانانو امارت هم تجربه کړی اوجمهوریت هم. راځئ 

د امارت او جمهوریت د کړنو او فعالیت یوه مقایسوي 

انفرادي،  خلکو  د  کې  امارت  مثال  وکړو.  ارزونه 

اجتامعي، دیني، کلتوري او معارشت حقونه تر څومره 

حده خوندې وو او اوس جمهوریت کې ولس څومره 

خپلو حقه حقونو ته الس رسی لري. امارت کې دیني 

ارزښتونه، ميل منافع، اريض متامیت، ميل استقالل په 

څنګه حالت کې وو او د جمهوري نظام په سیوري کې 

له همدې ارزښتونو څومره ساتنه شوې ده.

د مشت منونه ای خروار په توګه:

حقوق
رشعي  باندې  زناکار  پرېکیده،  الس  غله  د  کې  امارت 

اخیستل  قصاص  څخه  قاتل  له  کیده،  جاري  حد 

او حقونه  میرمنو عزت  د  کیده،غاصب محاکمه کیده، 

څخه  مظلوم  له  او  کیده  مجازات  ظامل  وو،  خوندي 

او  وحشت  ترور،  وژنې،  محاکمې  بې  کیده.  حامیت 

فساد نه وو. 

وژونکي،  غله،  داچې  یوازي  نه  کې  جمهوریت  خو 

محاکمه  کسان  غرق  کې  فساد  اخالقي  په  او  غاصبین 

او  وزارتونه  لوی  لوی  ته  خاینانو  همدې  بلکې  نشول، 

پوسټونه وسپارل شول. د ملت لوی قاتل د جمهوریت 

مرستیال ټاکل کیږي او د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول 

السونو  چپ  او  ښي  جمهورئیس  پخواين  د  کیږي. 

مفکر  او  مافیا  دهمدې  اوس  او  کړ  چور  بانک   کابل 

جمهورئیس السونه یوه کاسه کې دي. په جمهوري ارګ 

کې د ادارې او اخالقي فساد معاملې او د وژنو او ترور 

قاتالنو  مسلکي  د  دولس  ارګ  او  کیږي  طرحه  پالنونه 

جمهوریت  د  دی.  ګرځېدلی  کور  امن  د  لوټامرانو  او 

یوه قوماندان جالل اباد کې په یوه وخت دوې خوندې 

ډګروال  یو  ډیموکراسۍ  د  او  کړې  واده  ځانته  زوره  په 

بیابغالن کې په زوره یوه پاک ملنه میرمن له موټره کښته 

امارت که جمهوریت

 یوه مقایسوي ارزونه
سيد شريف

 )لیکوال، کارپوه او سیاسي مبصر(
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کوي، یوې لیسې ته بیایې او دخپل خاوند په مخکې یې 

پر ناموس تیری کوي.

امنیت
بیا  د  له کوره وځي،  جمهوریت کې چې خلک سهار 

ورتګ مته یې نه وي، ځکه یا به د ډیموکراسۍ عسکرو 

بندي کړي  او  ترور  په جرم  لباس  افغاين  او  د اسالمي 

وي او یا به د جمهوریت له لوري مسلح شوو داړمارانو 

د  ورځ  رڼا  په  کې  جمهوریت  وي.  کړي  اختطاف 

مبایل، اليس  له خلکو  نیکټایې الندې  تر  جمهورئیس 

ساعت او پیسې لوټیږي.هره ورځ د کورونو او دوکانونو 

د لوټ خربونه خپریږي او د خلکو پر عزت او مال تجاز 

د ورځې خربه ده.د برشي حقونو کمیسیون په حواله په 

جنایې  ډيرې  تر ۱۰۰۰  کابل کې  یې  میاشت کې  یوه 

پیښې ثبت کړې دي.

جمهوریت کې چې په یوه میاشت کې څومره جنایات 

یوازي کابل کې تررسه شوي، د امارت په حاکمیت کې 

په کلونو په ټول هیواد کې دومره ډيرې جنایې پیښې نه 

دي رامنځته شوې. امارت کې به د زرو او نورو قیمتي 

یې  به  مالکانو  وې،  خالصې  دروازې  دوکانونو  شیانو 

مسجد کې په ډاډه زړه ملونځ اداء کاوه، د هیواد له یوه 

رسه تر بله د ورځې او شپې مسافرو په ډآډه زړه او پر امنه 

فضاء کې تګ راتګ کاوه، له کورونو او دوکانونو خو 

غال یوه هیوال وه او د خلکو رس، مال، ناموس او عزت 

ته چاه تر سرتګو پورته نشوای کتالی.

اخاق 
امارت کې په ملانځه، ښو اخالقو، حجاب او مرشوع 

 ، له بداخالقۍ، بې سرتۍ، قامر  او  امر کیده  کاروبار 

د دین  ته  او ځوانانو  او.... منعه کیده. ماشومانو  سود 

او وطن رسه مینه تدریسیده. ځوانانو د رشعي احکامو 

او افغان کلتور د عميل کولو او ځلولو سیالۍ کولې. 

کرامت  د  لباس  افغاين  او  ملني  پاک  تقوی،غیرت، 

سمبول و.

مګر جمهوریت کې بداخالقۍ او بربنډتوب ته ځانګړې 

او  اخالقي  بد  اوس  یې  امله  له  چې  کیږي  کمپاینونه 

لنډغرتوب یو دود او کلتور ګرځیدلی. په لویو ښارونو 

کې د بوای فرینډ او ګرل فریڼد نندارې دي.  د کابل په 

تر ټولو معترب پوهنتون کې همجنسباز داستادۍ پر مسند 

ناست دی.  تعلیمې ادارو او رسکاري دفرتونو کې د زده 

کړې او کامل پر ځای د موډ او فیشن سیالۍ موجونه 

وهي. د جمهورئیس لومړي مرستیال د یو سپینږیري رسه 

د لواطت په موخه د خلکو په مخکې خپله ګنډه خالصه 

کړه او جمهوریت ساتونکو عسکرو ته یې امر وکړ چې 

او د  تاریخي- جمهوري صحنه فلمربداري کړي  همدا 

جمهویت د یوې لویې السته راوړنې په توګه یې نندارې 

ته وړاندې کړي. خلک ال د مرستیال جمهورئیس له دې 

نندارې وزګار شوي نه وو، چې د فوټبال فدراسیون کې 

یو لوی انفجار رامنځته شو،انفجار دومره قوي و ، چې 

اواز او کاربن ډآیکسایډ یې نړۍ ولړزوله.

هویت
اسالفو  د  کیده.  فخر  افغانیت  او  اسالم  په  کې  امارت 

کارنامې ستایل کیدې او هڅه کیده چې هر څوک د ميل 

اتالنو خویونه او خصلتونه په ځان کې راول او د ميل 

اتالنو او غازیانو په یاد غونډې او مشاعرې جوړیدې. 

اما جمهوریت کې اسالم او افغانیت د ورسته پاته وال 

څېرو  او  کارنامو  په  اتالنو  ميل  د  کیږي.  بلل  عوامل 

د  هویت  او  تاریخ  ویاړل  دافغان  کیږي.  وهل  ملڼدې 

دي.   روانې  هڅې  جدي  کولو  رنګه  بد  او  کولو  مسخ 

اتلې)  د  دوهم جنګ  د  انګریز  دافغان-  آن جمهورئیس 

ماللې( ميل حامسه مسخره کوي او د پتمنې او غازي 

ماللې شخصیت ته د سپکاوي ګستاخي کوي.

امارت کې د غله الس پرېکیده، زناکار باندې 
شرعي حد جاري کیده، له قاتل څخه قصاص 
اخیستل کیده،غاصب محاکمه کیده، د میرمنو 
عزت او حقونه خوندي وو، ظالم مجازات کیده 
او له مظلوم څخه حمایت کیده. بې محاکمې 
وژنې، ترور، وحشت او فساد نه وو. 
خو جمهوریت کې نه یوازي داچې غله، 
وژونکي، غاصبین او په اخالقي فساد کې غرق 
کسان محاکمه نشول، بلکې همدې خاینانو ته 
لوی لوی وزارتونه او پوسټونه وسپارل شول. 
د ملت لوی قاتل د جمهوریت مرستیال ټاکل 
کیږي او د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول 
کیږي. 
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مقدسات
مقدساتو  پر  چارواکي  ملکي  او  پوځي  کې  امارت 

لپاره هر ډول  د ساتنې  ارزښتونو  دیني  د  قربانوي،  رس 

ساتنه  اسالمي شعایرو  د  او  زغمي  تکلیفونه  او  کړاونه 

د  کې  جمهوریت  مګر  ګڼي.  مکلفیت  خپل  ابادي  او 

د  او  شو  وسوځول  )قرانکریم(  کتاب  به  مومن  ملت 

د  ښکاره  په  کړ.  الندې  پښو  تر  عسکرو  ډیموکراسۍ 

ارتداد اعالنونه کیږي. جمهورئیس او مرستیاالن یې په 

افغان مومن ملت  او د  اسالمي ارزښتونو ملنډې وهي 

په کور) ارګ( کې ملیونونه افغانۍ د کلیسا په جوړولو 

مرصفوي.

مځکنۍ بشپړتیا
د امارت په حاکمیت کې هیڅ یو ګاونډي دومره زړه ونه 

کړ چې دافغانستان یوه لوېشت خاوره الندې کړي،مګر 

لسګونه  ته  خوا  دې  کرښې  له  مو  کې  جمهوریت 

موافقه  په  جمهورئیس  د  شوه.  الندې  مځکه  کیلومټر 

وغځول  پکې  تار  اغزن  او  شول  جوړ  پرې  تاسیسات 

دښمن)؟( رسسخته  پاکستان  د  کې  جمهوریت  شو. 

او جهانګیر  باډر واقع )لقامن  ) جرنال رازق( پر چمن 

کيل( خپل دښمن ته ډالۍ کوي.

بابر د امیر املؤمنین په حضور کې د  ډېورنډ د  جرنال 

قضیې یوطرفه کولو وړاندیز کوي، امیر املؤمنین چې 

همدا خربه اوري فورا جرنال له دسرتخوانه والړوي او له 

هیواده یې شړي، اما جمهورئیس پر ډېورنډ معامله کوي 

او د آی ایس آی مستنطقین راول په ميل امنیت کې له 

اسیرانو تحقیق پرې کوي. 

استقال
له  وکړه،  مبارزه  ضد  پر  دیرغلګرو  کاله  شل  امارت 

او خپلواکي ترالسه کول  ګران هیواده د یرغلګرو وتل 

د  کاله  شل  همدا  جمهوریت  اما  دی.  لومړیتوب  یې 

ساتنې  د  واشنګټن  او  نیویارک  د  قومانده  په  اشغالګرو 

راپیل  لړۍ  وژلو  ولس  او  ورانولو  هیواد  د  موخه  په 

کړې، امارت له یرغلګرو رسه د اشغال د خامتې تړون 

السلیک کړ، مګر جمهوریت د اشغال د متدید هڅې 

مرستیال مرش  د  امارت  د  ته ورځي،  قطر  پمپیو  کوي. 

رسه مالقات کوي او د یو سیال په توګه سیلفیانې وررسه 

اخيل، خو جمهورئیس له ارګه د همدې پمپیو مالقات 

ته باګرام پوځي اډې ته ورځي او په یوې زېرخانې کې 

مرشتابه  امارت  د  ټرمپ  کوي.دښمن  خدمت  پمپیو  د 

ته زارۍ کوي چې کمپ ډیوډ ته وريش او مېلامنه یې 

يش، خو همدغه ټرمپ د دوست جمهورئیس د خربتیا 

پرته د جمهوریت د واک ساحې ته ځي، جمهورئیس د 

خپلو یرغلګرو پوځیانو اډې ته ورغواړي او هلته یې د 

خپلو ساتونکو عسکرو په قطار کې دروي. امارت کې 

مو له خربتیا او اجازې پرته فضاء کې چاه الوت نشوای 

رس  اعلی  د  جمهورئیس  کې  جمهوریت  اما  کوالی، 

قوماندان په توګه په دې نه دی خرب چې په یوه ساعت 

له  تېریږي،  الوتکې  پوځي  څومره  پاسه  له  دارګ  کې 

کومه راځي پر کومه ځي، څه وړې او څه راوړې.

پوځي  څېرمه  ته  پولې  افغانستان  د  ایران  کې   ۱۹۹۸

مترینات کوي او پر افغانستان د تیري ګواښونه کوي، 

امیراملؤمنین د هوش سپارښته ورته کوي او وایې:» که 

یې له جوش څخه کار واخیست، بیا یې نو تر اصفهانه 

ته  دفرت  د جمهورئیس  اما جمهوریت کې  اخلو«  پسې 

*** امارت کې په اسالم او افغانیت فخر کیده. د 
اسالفو کارنامې ستایل کیدې او هڅه کیده چې هر 
څوک د ملي اتالنو خویونه او خصلتونه په ځان کې 

راولي او د ملي اتالنو او غازیانو په یاد غونډې او 
مشاعرې جوړیدې. 

اما جمهوریت کې اسالم او افغانیت د ورسته پاته 
والي عوامل بلل کیږي. د ملي اتالنو په کارنامو او 

څېرو ملڼدې وهل کیږي. دافغان ویاړلي تاریخ او 
هویت د مسخ کولو او بد رنګه کولو جدي هڅې 

روانې دي. 

*** امارت کې زړې وسپنې له هیواده بهر نه 
پرېښودل کیدې، خو جمهوریت کې لسګونه زره 
سپکه او درنه وسله پاکستان ته قاچان شول، حتی 

ډیره دردونکې ال داده چې همدا سږ کال چې د 
کرونا د ناروغانو دعالج لپاره ځینو هیوادونو له 

جمهوریت سره د لسګونو وینټلېټرزونه) تنفسي 
االتو( مرسته وکړه، همدا تنفسي االت جمهوریپالو 

پاکستان باندې خرڅ کړل چې د همدې وسایلو د 
نشتوالي له امله د کرونا ډیری ناروغان وفات او 

یا بیرته همدې پاکستان ته د تداوي لپاره په تللو 
مجبور شول.
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او  راځي  کڅوړې  پیسو  د  ګاونډي  غريب  همدې  له 

ګران  په  کې  غوض  په  پیسو  همدې  د  بیا  جمهوریت 

ته  نفوذ  او فرهنګي  ایران سیايس، مذهبي  د  هیواد کې 

امکانات او الرې برابروي!!

حاکمیت
کمیسیونونو  وزیران،د  لسګونه  فرمان  یوه  په  امارت  د 

رئیسان، والیان او قوماندانان عزل او نصب شول، د هیڅ 

یو چارواکي له خولې )چون و چرا( وانه وریدل شو، خو 

جمهورئیس د بلخ وال او د کندهار امنیه قوماندان ته 

د عزل مکرر فرمانونه استوي، همدا چارواکي نه یوازي 

داچې د جمهورئیس فرمانه نه مني، بلکې د هرفرمان له 

کړي،  وړۍ  وړۍ  حیثیت  جمهورئیس  د  رسه  رسیدو 

له  جمهوریت  د  چې  مجبوریږي  جمهورئیس  باالخره 

وال رسه مذاکرات وکړي، دوالیت په بدله کې وزارت 

د راډیو-  امتیازات ورکړي.همداراز جمهورئیس  نور  او 

ټلویزیون رئیس ته د عزل مکتوب استوي، د راډیو رئیس 

فرمان  جمهوریت  د  مخکې  په  قاصد  د  جمهورئیس  د 

ټوټې ټوټې کوي او تر پښو یې الندې کوي. 

امارت د زرګونو افغانانو قاتل جرنال رازق، داود داود، 

جمهوریت  مګر  رسوي،  سزا  خپله  په  او....  کامران 

د  جمهورئیس  او  مهاروالی  نيش  عليپور  او  شجاعي 

اعلی رس قوماندان په توګه پنجشېر ته د کرام الدین کرام 

د نیولو لپاره کامنډویان استوي، خو همدغه کامنډویان 

چې په شپنیو چاپو کې بې ګناه وګړي بې دریغه وژين،د 

بې دفاع هیواوالو کورنه سوځوي او مالونه یې لوټي، د 

ته ترشیف  ټیټې سرتګې جمهورئیس  پرته  نیولو  د  کرام 

ور وړي.

مخدرات
امارت کې د مخدراتو کښت صفر و، په هیڅ یو ښار کې 

یو پوډري او معتاد په دوربین کې هم نه ښکاریدی، خو 

جمهوریت کې هره کوڅه او ډېران له معتادینو ډک دي، 

د یوې احصائیې په اساس په ګران هیواد کې د معتادینو 

شمېر ۳ ملیونه تنو ته رسیدلی دی او د جمهوریت هر 

وزیر، وال او قوماندان له خپلې دندې او امکاناتو څخه 

په استفاده د مخدراتو له پېر او پلور څخه روزانه خورا 

لوی مبلغ تر ګوتو کوي.

اقتصاد
امارت کې د ملګرو ملتونو د یو طرفه ظاملانه سیايس 

ترالسه  څه  دومره  خلکو  رسبیره  بندیزونو  اقتصادي  او 

کوالی شوای چې ګوذاره پرې وکړي، خپل رس او عزت 

میلیارډو  د سلګونو  اما جمهوریت کې  خوندي کړي. 

تر  فقر  د  هیوادوال  ۳۰سلنه  رسه  رسه  مرستو  ډالرو 

کرښې الندې ژوند کوي، دافغانستان په تاریخ کې په 

لومړي ځل جمهوریت کې خلکو د یوې ګولې ډوډۍ 

ترالسه کولو په موخه خپل بچیان) ازاد بازار کې( خرڅ 

ته وړاندې کړل تر څو په همدې پیسو ځان او نور بچیان 

او  صنعت  بیارغونې،  د  وژغوري.جمهوریت  مرګه  له 

بسیاینې خورا ډیر شعارونه زمزمه کړل، خو د۲۰ کلونو 

هومره اوږده زمانه کې یې آن په پالزمېنه کې هم یو دايس 

روغتون جوړ نه کړ چې دهیوادوالو صحي ستونزې حل 

فاریکه  دايس  یوه  کچه  په  هیواد  ټول  د  یې  نه  او  کړي 

جوړه کړه چې ۱۰۰۰ تنه کار پکې وکړي.

پرېښودل  نه  بهر  هیواده  له  وسپنې  زړې  کې  امارت 

او درنه  کیدې، خو جمهوریت کې لسګونه زره سپکه 

ډيره دردونکې ال  قاچان شول، حتی  ته  پاکستان  وسله 

داده چې همدا سږ کال چې د کرونا د ناروغانو دعالج 

لسګونو  د  رسه  جمهوریت  له  هیوادونو  ځینو  لپاره 

تنفيس  همدا  وکړه،  مرسته  االتو(  تنفيس  وینټلېټرزونه) 

د  چې  کړل  خرڅ  باندې  پاکستان  جمهوریپالو  االت 

همدې وسایلو د نشتوال له امله د کرونا ډیری ناروغان 

وفات او یا بیرته همدې پاکستان ته د تداوي لپاره په تللو 

مجبور شول.

د جمهوریت او امارت د کړنو او چلن پورته ذکر شوي 

ارقام او موارد زموږ تر سرتګو الندې تېر شوي، که چاه 

ته څه مبالغه پکې ښکاري له مرشانو او عیني شاهدانو 

دې پوښتنې وکړي او د امارت او جمهوریت د مهالونو 

داچې  وګوري.خالصه  دې  رسنۍ  برېښنایې  او  چاپي 

ارزونه کوالی  مقایسوي  او جمهوریت همدا  امارت  د 

افغان  او  دافغانستان  متوجه کړي چې  لوستونکي  يش 

ټولنیز  او  ارزښتونه،انفرادي  دیني  مصالح،  ميل  ولس 

حقونه په جمهوریت کې محفوظ دي او که په امارت 

کې، نوفیصله د لوستونکو رسه ده چې جمهوریت که 

امارت!!.
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بـا اینکـه افغان هـا تاریـخ روشـن و درخشـان در برابـر 

کنونـی  اشـغال  از  پـس  امـا  داشـته اند،  اسـتعامرگران 

کشـور، بـاور عمومـی این بود کـه افغان هـا دیگر هرگز 

بـه هـدف مبـارزه بـه پـا ایسـتاده نخواهنـد شـد و حتـی 

خـواب و خیـال مقاومـت را هـم نخواهنـد دیـد. ایـن 

بـاور عمومـی شـاید چنـدان بی جـا هم نبـود. زیـرا این 

بـار تقریبـا همـه قدرت های اسـتعامرگر غـرب زیر چرت 

سـازمان ناتـو، تحت پرچم آیسـاف و بر مبنـای قطعنامه 

۱۳۸۶ شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد و با شـعار 

فریبنـده »عملیـات بلندمـدت آزادی«، یک دسـت شـده 

بـر افغانسـتان هجـوم آورده بودند و از داخل افغانسـتان 

حتـی از میـان مجاهدیـن و کمونیسـت های پیشـین هم 

از حامیـت خاصـی برخـوردار بودنـد.

همچنـان دسـت نیافـنت بـه آرمان هـای جهـاد بـر ضـد 

شـوروی و سـپس جنگ هـای خامنان سـوز و ویران گـر 

داخلـی دهـه نـود میـالدی و پـس ازان فرصـت نـدادن 

جامعـه جهانـی به دولـت امارت اسـالمی، واقعیت های 

بـود کـه برخـی از افغان ها را خسـته و درمانـده و برخی 

دیگـر را در مـورد آینـدهء آزاد و اسـالمی افغانسـتان نـا 

امیـد سـاخته بـود. بانـِگ بلنـد رسـانه های تـازه و کهنه 

بـا  اسـتعامری نیـز همیـن بـود کـه کشـتی افغانسـتان 

پیمـودن مراحـل دشـوارگذار و بـا پشـت رس گذاشـنت 

امـواج خروشـان طوفان هـا، باالخـره بـه سـاحل نجات 

خـود کـه نظام دموکراتیک اسـت رسـیده، و گویـا آینده 

تابـان افغانسـتان تنهـا با دموکراسـی گره خورده اسـت.

پایـان یافـنت مرحلـه آغازیـن جنـگ در ظـرف تنهـا یـک 

مـاه، چیـزی دیگـری بـود کـه بـرای افغان هـا بی پیشـینه 

بـود. بلـی، نیروهـای اشـغال گر بـه رهـربی امریـکا و 

منطقـه  و  بـا حامیـت همه جانبـه کشـورهای همسـایه 

تجهیـزات  خطرناک تریـن  و  مدرن تریـن  کاربـرد  بـا  و 

نظامـی، کـه افغان هـا حتـی بـا نام هـای آن هـم درسـت 

بلـد نبودنـد و موثریـت آن نـه تنهـا افغان ها بلکه چشـم 

حقیقـت  در  و  بـود  سـاخته  خیـره  را  جهانـی  جامعـه 

نوعیـت جنگ هـا را تغییـر داد، توانسـتند خـود را پیروز 

جنـگ نشـان بدهنـد. اگرچه آمـار تلفـات طالبـان دران 

شـب و روزهای اول تهاجم وحشـیانه بسـیار بلند نبود، 

اما بزرگان طالبان مناسـب دانسـتند که بـرای جلوگیری 

را  بایـد عقب نشـینی  ملکـی  مـردم  سـنگین  تلفـات  از 

ترجیـح بدهنـد و سـپس بـا حمـالت چریکی دوبـاره به 

مبـارزه و مقاومـت بپردازنـد. امـا واقعیت اینسـت که از 

قدرت منـدی تیکنالـوژی پیش رفتـه امریـکا و ناتـو همـه 

انگشـت بـه دندان شـده بودنـد و ایسـتادگی در برابر آن 

نادانـی پنداشـته می شـد.

امـا دیـری نگذشـته بـود کـه افغان هـا بـه رهـربی امارت 

کردنـد  آغـاز  مقاومـت  و  مبـارزه  بـه  دوبـاره  اسـالمی 

دادن  تـن  بـا  و  خارجـی،  حامیـه  هیچ گونـه  بـدون  و 

ایـن  در  کـه  بی شـامر،  قربانی هـای  و  تکالیـف  بـه 

مقالـه کوتـاه منی تـوان از آن حتـی یـاد اجاملـی کـرد، 

مبارزهنوزدهسالهافغانها

فصل جدیدی در تاریخ آزادگی

ابوزبير حبيب زاده
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اینـک بـار دیگـر بـه آسـتانه اسـتقالل و حاکمیـت نظام 

اسـالمی نزدیـک شـده انـد و چـراغ خموش شـده امیـد 

شـان دوبـاره بـه فـروغ درآمده اسـت. امـروز بـاز هم در 

قریـه قریـه افغانسـتان رسوصـدا اسـت کـه افغانسـتاِن 

از  کشـور  بیرون رفـت  راه  تنهـا  اسـالمی،  و  مسـتقل 

چندپارچگـی، ملـوک الطوائفـی، هرج و مـرج، ناامنی و 

سـائر مفاسـد مالـی و اخالقـی اسـت. بلی، ایـن مبارزه 

خسـتگی ناپذیر، مـرشوع و منطقـی امـارت اسـالمی بـا 

غیـور  مسـلامن های  همه جانبـه  پشـتیبانی  و  فـداکاری 

پایـان  پرافتخـار  پیـامن  بـه  منتـج  کـه  بـود  افغانسـتان 

اشـغال در دوحـه شـد.

رسـام  خارجـی  اشـغال گران  حقیقـت  در  امـروز 

به خصـوص  آن هـا  فرمول هـای  پذیرفته انـد کـه متامـی 

کشـور  دران  نظامـی  حضـور  بـا  افغانسـتان  کنـرتول 

نـاکام  اداره دست نشـانده،  از طریـق  یـا  و  بیگانه سـتیز 

از معضـل  بیرون رفـِت »آبرومندانـه«  بایـد راه  مانـده و 

از  برخـی  ایـن  امـا  ندهنـد.  دسـت  از  را  افغانسـتان 

مـزدوران اسـتعامر اند کـه هنوز گـامن دارنـد می توانند 

با رسنوشـت افغانسـتان بازی کنند و با ایـن بازی گری، 

چنـد روزی دیگـر بـر مسـند قـدرت باننـد. امـا شـاید 

فرامـوش کرده اند که ایشـان اسـاس و پشـتیبانی مردمی 

در بیـن ملـت ندارنـد و تنها بـا حامیت مالی یا سیاسـی 

برخـی حلقـات مغـرض منی توانند به عمر نظام فاسـد، 

نـاکاره و پوشـالی شـان بیافزاینـد.

امـا در بـاب مبـارزه کنونـی افغان هـا، آنچـه مهم اسـت 

بـاور بعضی هـا  بـه  اینسـت کـه  بایـد ذکـر شـود،  کـه 

چنـدان  جنگـی،  الزم  امکانـات  نداشـنت  بـا  افغان هـا 

تجربـه جنگ هـای طوالنـی و صـرب آزما را هـم ندارند و 

شـاید با دراز شـدن مدت اشـغال، از زور مقاومت شان 

به تدریـج کاسـته شـود و باالخـره افغان هـا هـم هامننـد 

بعضـی ملت هـای دیگر در قاره آسـیا، اشـغال کنونی را 

به حیـث یـک حقیقـت روز بپذیرنـد و بـه آن تـن بدهند. 

امـا حقیقـت اینسـت کـه مبـارزه افغان هـا روز بـه روز 

داغ تـر شـد و اینـک با ۱۹ سـاله شـدن مبـارزه، افغان ها 

ثابـت سـاختند کـه تـا نسـل ها می تواننـد از آزاده گـی و 

شـناخت اسـالمی و ملـی شـان دفـاع منایند.

بلـی، افغان هـای تهی دسـت بهـای سـنگین اشـغال دو 

دهـه را پرداخته انـد، امـا هیچ گاهی در باره سـیر جهادی 

سـاالران  نشـده اند.  مـرتدد  خـود،  بلنـد  آرمان هـای  و 

شـهادت  لیـالی  بـه  خداپرسـت  قافلـهء  ایـن  فـداکار 

پیوسـتند و بـاغ خـزان زده امیـد ملـت را بـا قطره هـای 

راسـت  بـا  آن هـا  منودنـد .  آبیـاری  شـان  پـاک  خـون 

منـودن عهـد و پیـامن شـان، مورال تـازه ای بـه رسبازان 

بخشـیدند. خـود  به کـف  رس 

مـا  نـو  نسـل  کـه  می بالنـد  و  مطمنئ انـد  افغان هـا 

افتخارانـه وارد صـف مبـارزه شـده اند و مبـارزه پـدران 

و  نیـاکان شـان را مردانـه وار بـه پیـش می برنـد. بلـی، 

تهاجـم فرهنگـی بی گانـگان و تحوالت زمان نتوانسـت 

مسـیر فرزنـدان افغان هـای اصیـل را عـوض کنـد و از 

جـاده حـق انـرصاف دهـد.

برابـر  در  مبـارزه  از  کنونـی  مبـارزه  دیگـری  امتیـاز 

شـوروی ها ایـن بـود که آن مبـارزه، اصال جنـگ بین دو 

قطـب جهـان و یا هـم بالک های رشق و غرب پنداشـته 

می شـد و افغان  هـا در برابر شـوروی ها یقینـا از حامیت 

همسـایه ها  و  عربـی  غربـی،  کشـورهای  همه جانبـه 

برخـوردار بودنـد. امـا مبـارزه کنونی، مقاومـت در برابر 

تک قطـب جهـان بـود، که هیـچ قدرتـی در رشق و غرب 

جـرات انـکار در برابـر آن را نداشـت و چنانکـه جـورج 

بـوش گفتـه بـود »یـا بـا مـا یـا در برابـر مـا« ؛ همـه در 

ایـن شـعار  بـه  و  بودنـد  ایسـتاده شـده  امریـکا  صـف 

مغرورانـه جـورج بـوش بـاور کردنـد کـه طالبـان درین 

دنیـای کوچـک از مـا کجـا پنهـان شـده مـی تواننـد.

امـا پـس از هجـده سـال مبـارزه، افغان هـا بـه رهـربی 

طالبـان در حالـی وارد مذاکـرات بـا امریـکا شـدند و بر 

توافق نامـه دوحـه امضـا کردند، کـه هیچ  شـبه و ابهامی 

در مـورد نیرومنـدی صـف جهـادی آن هـا باقـی منانـده 

بـا خـود  نیـز  بـود و پشـتیبانی بخـش اعظـم ملـت را 

داشت.

کـه  افغان هاسـت  احسـان  مدیـون  یقینـا  آزادگـی 

کـامل  بـا  و  بیافزودنـد  آن  تاریـخ  در  را  نوینـی  فصـل 

اقـوام  بـه  باورمنـدی  و  حوصله منـدی  جرات منـدی، 

در  کـه  دادنـد  نشـان  جهـان  محکـوم  ملت هـای  و 

برابـر جنگ هـای مـدرن قـرن ۲۱ نیـز می تـوان صـف 

مقاومـت را تـا ۱۹ سـال متحـد نگه داشـت و همزمـان 

بـا یورش هـای گوناگون نظامـی، سیاسـی، اقتصادی و 

فرهنگـی قدرت هـای بـزرگ جهـان مقابلـه کـرد و آن را 

داد. شکسـت 

بـه امید هـر چه زودتر افغانسـتاِن مسـتقل، مسـتحکم و 

اسالمی.
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مرد و زن هر دو ستون هایی از نژاد برش هستند که اگر 

یکی آن ها از جای خود برداشته شود، قالب و یا ساختار 

جامعه برشی بر حال خود باقی نخواهد ماند. خداوند 

متعال آدم )علیه السالم( و حوا )علیهاالسالم( را باقدرت 

ویژه خود آفرید و از طریق آن ها نسل برش را در جهان 

گسرتش داده مسئولیت ها و وظایف را به طور طبیعی بین 

زن و مرد تقسیم کرد. دایرۀ کار هر دو را مشخص کرد و 

حقوق متقابل هر دو را با توازن و تناسب تعیین فرمود.

امور  به  مرد  و  زن  بین  وظایف  و  حقوق  تقسیم  این 

تکوینی و خلقت مربوط می شود که با تخلیق نسل برش 

کند  اگر تالش هم  انسان حتی  و  است  تثبیت گردیده 

منی تواند آن را تغییر دهد. به عنوان مثال، الله متعال مرد 

را پیکر قدرت، قوت، شجاعت، جرئت، و رسسختی 

قرار داده است، درحالی که زن ازنظر ساختار جسامنی 

ضعف  انفعال،  مالیمت،  وی  در  است،  آن  برعکس 

یک  پناهگاه  در  همواره  که  دارد  طبیعی  متایل  هست. 

قلعۀ )مرد( قوی قرار داشته باشد، این همه یک تفاوت 

آشکارا است که در همه افعال و احوال و کارکردهای 

زندگی قابل مشاهده است و هیچ منطقی، هیچ علمی 

و هیچ فلسفه اجتامعی خودساخته ای منی تواند این را 

تغییر دهد.

خالق جهان رابطه جنسی بین زن و مرد را وسیله ای قرار 

رابطه در  این  تداوم  بـرش، وجهت  برای رشد نسل  داد 

میان هر دو رشته محبت ایجاد کرد. خداوند متعال در 

ابراز محبت بین زن و مرد، تفاوت طبیعی برتری مرد و 

انفعال پذیری زن را محفوظ منود و همچنان در روابط 

تفاوت  یک  نیز  این  بخشید.  برتری  را  مرد  نیز  جنسی 

واضح و محسوس است که نه قابل انکار است و نه با 

هیچ فرمول منطقی یا علمی آن را تغییر داده می شود.

در روند مشرتک پرورش نسل برش الله سبحانه وتعالی 

این  است.  کرده  تعیین  جداگانه  را  دو  هر  وظایف 

مسئولیت زن است که بار کودک را در رحم خود حمل 

کند، پس از تولد او را در آغوش خود پرورش دهد و 

تا زمانی که به هوش نیامده همه نیازهای خورد و بزرگ 

او را برآورده مناید. درحالی که مرد را پروردگار از این 

بقیۀ  که  بدیهی است  آزاد گذاشته است.  هر سه عمل 

امور مربوط به مرد است که از پس هزینه های کودک و 

مادرش برآید، از آن ها مراقبت کند و وسیلۀ ارتباط آن ها 

با جامعه باشد. این فرق و تقسیم چنان محکم است که 

آماده پذیرش تغییروتحول نیست.

در عرص فعلی جامعۀ اروپا زیر نام بازگرداندن آزادی و 

احرتام زنان نهایت تالش ورزیده اند تا این فرق و تفاوت 

الهی را از بین بربند، اما این سعی و تالش آن ها فایدۀ 

مسئولیت ها  افزایش  به  منجر  اینکه  نداشته جز  زنان  به 

نتوانست خود را  و وظایف زنان شده است. چون زن 

از زیر بار زایامن و تربیت رهایی بخشد و آزاد مناید، 

البته در مسئولیت تأمین هزینه ها با مرد رشیک گردید. 

اروپا در رستارس جهان  پیروان جامعه  همچنان مردانی 

حاکمیت زنان 

ازدیدگاهاسالم

منصور تالقانی
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بدون اینکه مسئولیتی بیش از این به عهده خود بگیرند، 

نصف از مسئولیت های خود را بر دوش زنان گذاشته اند 

و این زن ساده و ناقص العقل است که شکار نعره های 

در  گردیده  مساوات  و  آزادی  خوش منای  و  دل فریب 

چرخه مسئولیت های دوگانه گرفتار شده است.

و  خالق  را  آن  است  زندگی  طبیعی  شیوه  یک  اسالم 

مالکی عطا کرده است که بین زن و مرد تقسیم تکوینی 

فرایض و حقوق را کرده است، بنابراین اساس و تهادب 

احکام رشعی و قانونی اسالم نیز بر تقاضای طبیعی این 

تقسیم تکوینی است. در حال حارض، اسالم در جهان 

تنها نظامی است که تقسیم رشعی و قانونی حقوق و 

وظایف را بین مرد و زن قطعاً طبق تفاوت مسئولیت های 

تخلیقی و تکوینی هر دو می مناید. از همین طریق یک 

تضمین  را  امنیت  با  و  صلح آمیز  سعادمتند،  جامعه 

بیشرت اساس و تهادب  این صورت،  می مناید. در غیر 

این  از  انحراف  و  فرار  بر  مبنی  اجتامعی  ارزش های 

تفاوت طبیعی و تکوینی است، نتیجه اش این می شود که 

تفاوت را منی توان از کسی پاک کرد جز نابسامانی های 

که  ذهنی  رسدرگمی های  و  روانی  عوارض  اجتامعی، 

دامئاً در حال افزایش است.

متدن و جامعه اروپایی به نام آزادی و برابری ازآنجاکه 

زنان را در این سوءتفاهم مبتال ساخته است که کار کردن 

در یک نظام حق آن هاست، درحالی که این حق نیست 

بلکه یک مسئولیت است، همچنان حاکمیت، قیادت، 

زنان  گنجانیده  حقوق  لیست  در  را  رهربی  سیاست، 

اسالم  درحالی که  ساخته اند.  امر رشیک  این  در  نیز  را 

را منی پذیرد، اسالم می گوید که کار کردن  فلسفه  این 

برای تأمین هزینه های خانه مربوط به حقوق نیست بلکه 

مربوط به مسئولیت است و در تقسیم فطری و طبیعی 

مسئولیت ها بین زن و مرد، این مسئولیت به عهده مرد 

است. به همین ترتیب، حکمرانی، قیادت و رهربی از 

حقوق شمرده منی شوند بلکه از مسئولیت ها و فرایض 

مسئولیت ها  بار  منی خواهد  اسالم  و  می شوند  شمرده 

و  وظایف  از  فراتر  زن  ظریف  دوش  بر  را  تکالیفی  و 

همین  به  بگذارد.  او  طبیعی  و  جسمی  مسئولیت های 

دلیل مسئولیت اداره، حکومت داری، قیادت، سیاست، 

رهرب به عهده مرد گذاشته شده و زن از آن مستثنا گردیده 

است. تفاوت اصلی بین فلسفه اسالمی جامعه برشی و 

ایدئولوژی حاکم امروزی این است که اسالم حکمرانی 

سیاسی  سیستم های  درحالی که  می داند،  مسئولیت  را 

مختلف  طبقات  منوده  شامل  حقوق  در  را  آن  فعلی 

برش را چنان درگیر رقابت های به دست آوردن این حق 

خودساخته منوده اند که دیگر هیچ متایزی بین حقوق و 

فرایض باقی منانده است.

مورد  در  اسالمی  آموزه های  به  وقتی  زمینه  این  در 

منطق  در  وزنی  هیچ  می کنیم،  نگاه  زنان  حاکمیت 

ارزش های  پیاده سازی  پی  در  که  منی بینیم  کسانی 

برابری  نه تنها  هستند،  خود  جامعه  در  غربی  اجتامعی 

بین زن و مرد و به اصطالح آزادی زن را تقویت می کنند 

دادن  و  اسالم  روشن  احکام  تحریف  از  برعکس  ولی 

که  پرهیز منی کنند. طوری  آن ها  به  معانی خودساخته 

در این روزها در بین افغان های غرب زده بحث در مورد 

حضور زنان در ساختار دولت و نشست های مذاکراتی 

وجود دارد اما اینکه آیا رشعاً این درست است یا خیر؟ 

از  متأثر  افراد  برخی  می رسد  نظر  به  راستا،  این  در 

قوانین اروپا، علی رغم توضیحات شفاف قرآن و سنت 

از  کردن  استدالل  برای  تالش  مشغول  امت،  اجامع  و 

جایی برای توجیه حضور زنان هستند تا بتوانند اشتیاق 

توجیه  را چرت  و جامعه غربی  از متدن  پیروی  و عمل 

رشعی فراهم منایند؛ بنابراین رضوری به نظر می رسید 

که احکام رشعی در مورد حاکمیت و حضور زنان در 

مجامع ساختار دولت را با وضوح به اطالع خوانندگان 

داده شود، و واقعیت استدالل های خودساخته ای را که 

بی نقاب  را  است،  ارائه  شده  مختلف  مجامع  از سوی 

اجامعی  مسلمه  مسئلۀ  این  تردید  برای  که  شود  کرده 

توسط بخش های مختلف مطرح می گردد.

قانونی  اثبات  برای  پذیرفته شده  اصل  چهار  اسالم،  در 

ارائه  مدرک  و  دلیل  به عنوان  که  دارد  وجود  مسئله  هر 

می شوند.
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ادعای  اثبات  برای  را  استدالل  چهار  این  ترتیب  به  ما 

خود مبنی بر عدم جواز قیادت، سیاست، رهربی زنان 

ارائه خواهیم کرد.

قرآن کریم
قرآن  جاهای  از  بسیاری  در  سبحانه وتعالی،  خداوند 

وظایف  و  حقوق  طبیعی  و  فطری  تقسیم بندی  کریم 

بین زن و مرد را روشن ساخته است. همه آن آیات را 

می توان با یک استدالل منطقی به نفع این موضوع ارائه 

کرد، اما ما به دو مورد از آن ها اشاره خواهیم منود.

1- مفهوم حاکمیت در اسالم »خالفت« است که هیچ 



حقیقت

سال هفتم - شماره هفتم
محرم و صفر 1442 هـ ق

34

حاکمی در جامعه بـرشی مستقل و خودمختار نیست 

است.  حکومت داری  در  متعال  خداوند  نایب  بلکه 

حکمرانی واقعی متعلق به خداوند متعال است و انسان 

نایب وی است که نه بر اساس خواست خود بلکه بر 

اساس احکام و مقررات خداوند متعال بر جامعه برشی 

حکمرانی می کند، نام همین »خالفت« است. تا زمانی 

علیهم السالم  کرام  انبیای  آوری  تـرشیف  سلسلۀ  که 

ادامه داشت، این منصب خالفت بیشرت نزد انبیای کرام 

از  روایتی  بخاری  امام  که  طوری  بود.  علیهم السالم 

نقل  االماره  کتاب  در  ابوهریره رضی الله عنه  حــرت 

کرده است که جناب رسور کائنات اظهار این واقعیت 

را چنین بیان کرده است:

در بنی ارسائیل وظیفه رهربی و قیادِت سیاسی را انبیاء 

پیامرب  یک  وقتی  می دادند.  انجام  علیهم السالم  کرام 

اما  می گرفت.  را  او  جای  دیگر  پیامرب  درمی گذشت، 

از من  بعد  البته  آمد،  نخواهد  از من  بعد  پیامربی  هیچ 

خلفا خواهند آمد.

نام  حقیقت  در  حکومت  و  خالفت  به عبارت دیگر، 

نیابت انبیای کرام است و خداوند متعال در قرآن کریم 

به رصاحت بیان کرده است که همه پیامرباِن مبعوث شده 

به جهان مردان بوده اند. چنانچه الله سبحانه وتعالی در 

﴿َوَمآ  می فرماید:   109 آیه  یوسف  سوره  کریم  قرآن 

أَرَسلَنا ِمن َقبلَِك إِالَّ ِرَجااٗل نُّوِحٓي إِلَيِهم﴾ 

میان  به  آنان  گسیل  و  پیغمربان  گزینش  در  ما  )سّنت    

تو  انتخاب  در  ازجمله  و  است،  نکرده  تغییر  مردمان 

پیش  ما  و  است(  مرعی شده  نیز  به عنوان خاتم االنبیاء 

از تو پیغمربانی نفرستاده ایم، مگر این که مردانی از میان 

شهریان بوده اند و بدی شان وحی کرده ایم. )پس آیا قوم 

زن  نه  و  فرشته  نه  ما  پیغمربان  که  بی خربند  این  از  تو 

بوده اند و بلکه مردانی از شهرها بوده اند(

پس  آمده اند،  مردان  فقط  پیامربان  وقتی که  بنابراین، 

منایندگی آن ها نیز فقط به مردان محدودمی ماند.

2- خداوند متعال می فرماید:

َل ٱللَُّه بَعَضُهم َعىَلٰ  ُموَن َعىَل ٱلنَِّسآِء ِبَا َفضَّ ﴿ٱلرَِّجاُل َقوَّٰ

بَعٖض﴾ }سوره نساء آیه 34{

مردان بر زنان حکمران اند )و در جامعه حق رهربی دارند 

بدان  است(  ایشان  عهده  بر  زنان  رعایت  و  صیانت  و 

خاطر که خداوند متعال )برای نظام اجتامع، مردان را بر 

زنان در برخی از صفات برتری هایی بخشیده است و( 

بعضـی را بر بعضـی فضیلت داده است.

این آیه کریمه در این رابطه نهایت روشن است که هر 

جا مسئله مشرتکی بین زن و مرد وجود داشته باشد، آنجا 

حکومت در دست و سهم مردان خواهد بود و این فضیلتی 

است که خداوند متعال مرد را بر زن ارزانی داشته است.

ازآنجاکه  که  می گویند  برخی  کریمه  آیه  این  مورد  در 

این آیه در چارچوب قوانین و مقررات خانواده است، 

نیست  مطلق  حاکمیت  آن  از  مراد  خاطر  همین  به 

دست  در  است  بدیهی  که  است  خانواده  رئیس  بلکه 

است.  اشتباه  دلیل  دو  به  آن ها  استدالل  اما  است.  مرد 

یکی اینکه وقتی که مفهوم و معنی این آیه را با توجه به 

رهنمودهای روشن پیامرب اکرم )صلی الله علیه و اله و 

سلم( در مورد حکومت زنان تعیین کنیم آنگاه محدود 

کردن آن به رسپرستی خانواده امکان پذیر نخواهد بود.

بلکه در پهلوی ریاست خانواده قانون مطلق حکمرانی 

نیز در مفهوم آن شامل خواهد بود. این ارشادات پیامرب 

)صلی الله علیه و اله و سلم( را بعداً نقل می کنیم. دوم 

بنا بر اینکه مفرسین مشهور امت در تفسیر این آیه مطلقاً 

هر نوع حکمرانی زنان را نفی کرده اند. طوری که حافظ 

ابن کثیر در رشح این آیه می نویسد:

امللك  وکذلك  بالرجال  مختصة  النبوة  کانت  ولھذا 

االعظم وکذا منصب القضاء وغیر ذلك. 

)تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۹۱(

و به همین دلیل است که نبوت مخصوص مردان است 

و همچنان وزیر اعظم و رئیس یک حکومت و قضا نیز 

مخصوص مردان است.

امام رازی در )تفسیر کبیر ج  ابن کثیر  عالوه بر حافظ 

۱۰ ص ۸۸(، امام قرطبی در تفسیر خود )ص ۱۶۸ ج 

۵(، عالمه سید محمود آلوسی در )روح املعانی ص ۵ 

ص ۲۳( و قاضی ثناء الله پانی پتی در )مظهری ج ۲ 

ص ۹۸( همین تفسیر را زیر این آیه نوشته اند. و عالوه 

بر آن ها، کم وبیش همه مفرسین از این آیه بر عدم جواز 

حاکمیت زنان استدالل کرده اند.

حدیث رسول )صلی اهلل علیه وآله و سلم(:
پیامرب اکرم )صلی الله علیه وآله و سلم( نیز در بسیاری 

زنان  حکمرانی  که  ساخته اند  روشن  خود  فرامین  از 

نه تنها عامل بدبختی و عدم فالح است بلکه برای مردان 

ذکر  زیر  در  احادیث  آن  از  برخی  است.  بدتر  مرگ  از 

می گردد:

از  املغازی  کتاب  در  رحمه الله  بخاری  امام   -1

حــرت ابوبکر رضی الله عنه نقل می کند که وقتی به 

پیامرب اکرم )صلی الله علیه وآله و سلم( اطالع دادند که 

مردم فارس دخرت کـرسی را حاکم خود کرده اند، فرمود: 

لَْو اَْمرَُھْم اِْمَراًَة لَْن یُّـْفلَِح َقْوٌم وَّ
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موفق  هرگز  دهند  قرار  خود  حاکم  را  زن  که  ملتی 

نخواهند شد.

از ابوهریره رضی الله عنه نقل شده است که پیامرب اکرم 

)صلی الله علیه وآله و سلم( فرمود: 

اللَُّه  َصىلَّ  اللِه  َرُسوُل  َقاَل:َقاَل  ُهَريْرََة  أيَِب  َعْن   -2

َوأَْغِنَياُؤكُْم  ِخَياَركُْم،  أَُمَراُؤكُْم  كَاَن  إَِذا  َوَسلََّم:  َعلَْيِه 

َخرْيٌ  الَْرِض  َفظَْهُر  بَْيَنكُْم  ُشوَرى  َوأُُموُركُْم  ُسَمَحاءَكُْم، 

َوأَْغِنَياُؤكُْم  رِشَاَركُْم  أَُمَراُؤكُْم  كَاَن  َوإَِذا  بَطِْنَها،  ِمْن  لَكُْم 

بَُخالَءَكُْم، َوأُُموُركُْم إِىَل نَِسائِكُْم َفَبطُْن الَْرِض َخرْيٌ لَكُْم 

ِمْن ظَْهرَِها. )ترمذی ج ۲ ص ۵۲(

»هنگامی که فرمانروایان شام از افراد خوب ونیک شام 

امور  و  باشند  شام  سخاومتند  شام  ثرومتندان  باشند، 

پشت  پس  شود،  حل وفصل  متقابل  مشورت  با  شام 

هنگامی که  و  است،  آن  شکم  از  بهرت  شام  برای  زمین 

فرمانروایان شام از رشور شام باشند، و ثرومتندان شام 

بخیل باشد، و امور شام به زنان سپرده شود، شکم زمین 

برای شام از پشت آن بهرت است.«

ابوبکر رضی الله عنه روایت  از حرت  امام حاکم   -3

کرده و امام ذهبی صحت این روایت را پذیرفته است، 

روایت این است که سپاهی از مسلامنان پس از پیروزی، 

علیه  )صلی الله  اکرم  پیامرب  خدمت  به  نـرصت  و  فتح 

دادند.  گزارش  خود  پیروزی  از  و  آمدند  سلم(  و  وآله 

پیامرب)صلی الله علیه وآله و سلم( از مجاهدین در مورد 

رشایط جنگ و دالیل روشن پیروزی آن ها سؤال کرد، 

پیامرب)صلی الله علیه وآله و سلم( گفتند که رهربی  به 

ارتش و لشکر کافران را یک زن می کرد. یعنی قمندان 

و  وآله  علیه  پیامرب)صلی الله  بود،  زن  یک  آن ها  جنگ 

سلم( فرمود:

النَِّسآَء )مستدرک حاکم  اَطَاَعِت  ِحـْیَن  الـرَِّجاُل  َھلَکَِت 

ج ۴ ص ۲۹۱(

مردان هنگامی که اطاعت زنان را بپذیرند نابود می شوند.

ابوبکر  حرت  از  الہتیمی  حجر  ابن  عالمه   -4

رضی الله عنه نقل می کند که باری از ملکه سبا بلقیس 

سلم(  و  وآله  علیه  اکرم)صلی الله  پیامرب  مجلس  در 

یادآوری شد، پیامرب اکرم فرمود:

اِْمـَراًَة )مجمع الزوائد ج ۵  َقاَدتْـھْم  ـًة  اُمَّ یُـْقِدَس اللُّٰه  اَل 

ص ۲۱۰(

الله متعال به ملتی که توسط زن رهربی می شوند )یعنی 

قائد و رهربشان زن باشد( پاکی منی بخشد.

بن سمر رضی الله عنه  از حرت جابر  5-امام طربانی 

و  وآله  علیه  )صلی الله  اکرم  پیامرب  که  می کند  روایت 

سلم( فرمود:

الزوائد ج ۵  اِْمَراًَة )مجمع  َراْبَـھْم  یَْملُِك  َقْوٌم  یُّـْفلَِح  لَْن 

ص ۲۰۹(

ملتی که مالک و حاکم نظر و رأی آنان زنان باشد هرگز 

موفق نخواهند شد.

6- امام ابو داود طیاسی رحمه الله از حــرت ابوبکر 

)صلی الله  اکرم  پیامرب  که  می کند  روایت  رضی الله عنه 

اَْمرَُھْم  اَْسَنُدْوا  َقْوٌم  یُّـْفلَِح  لَْن  فرمود:  وآله و سلم(  علیه 

اِلٰی اِْمَراًَة )طیاسی ص ۱۱۸(

زنان واگذار منایند  به  را  نظام حکومت خود  ملتی که 

هرگز موفق نخواهند شد.

چنین  با  را  روایت  این  رحمه الله  االثر  ابن  امام    -7

کلامت نقل می کند:

َما اَْفلََح َقْوٌم َقیُِّمھْم اِْمَراًَة )النہایة ج ۴ ص ۱۳۵(

ملتی که توسط یک زن اداره شوند موفق نخواهند شد.

َقْوٌم مَتْلِکُھْم  یُّـْفلَِح  لَْن  8- در مسند احمد آمده است: 

اِْمَراٌة )مسند احمد ج ۵ ص ۴۳(

ملتی که حکمرانشان زن باشد هرگز موفق نخواهند شد.

که  الرسائل«  »مستدرک  شیعیان  معروف  کتاب  در   -9

شده  نوشته  طربسی  نوری  حسین  میرزا  الحاج  توسط 

نقل  اکرم  پیامرب  از  روایتی  است،  قم چاپ شده  در  و 

شده است که وقتی خداوند متعال به آدم )علیه السالم( و 

حوا علیهاالسالم دستور داد که از بهشت خارج شوند، 

ناقص العقل  را  تو  من  فرمود:  حوا  حرت  به  خطاب 

لَْم ابَْعث ِمْنکُـنَّ  والدین ساخته ام. لَْم اَْجَعْل ِمْنکُنَّ َحاِکاًموَّ

نَِبـیـًّا )مستدرک الرسائل باب ان املراۃ ال تولی القضاء(

من هیچ یکی از شام زنان را به عنوان حاکم قرار نداده ام 

و تصمیم نگرفته ام که یکی از شام را به پیامربی بفرستم.

اینکه زن را به عنوان حاکم قرار نداده است، به معنای آن 

است که به او اجازۀ حاکم شدن را نداده است، بنابراین 

زنانی که در یکی از دوره های عرص حــاکم قرار گرفته 

است، وضعیت و حیثیت هامن زنانی را دارند که ادعای 

پیامربی خواهند داشت.

که  است  شده  نقل  الرسائل  مستدرک  همین  در   -10

پرسش های  اکرم  پیامرب  از  سالم  بن  عبدالله  حرت 

داشتند، یکی از آن ها درباره آفرینش حوا از دنده آدم بود. 

سؤال این بود که آیا حوا از کل وجود آدم آفریده شده است 

یا از بخشی از وجود ایشان، جناب پیامرب گرامی گفت:

ِفی  الَْقَضاُء  لََجاَز  کُلِّه  ِمْن  َولَْوُخلَِقْت  بَْعِضه  ِمْن  بَْل 

النَِّسآِءکَاَم یَُجْوُز ِفی الرَِّجاِل.

برعکس، حوا از بخشی از وجود آدم خلق شده است و اگر 

او از متام وجود خلق شده بود، پس مقام قضا برای زنان 

به هامن روشی که برای مردان مجاز است، مجاز می بود.
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شیخ  استاد  تشیع،  اهل  دانشمندان  از  دیگر  یکی   -11

جعفر السبحانی، در کتاب »معامل الحكومة االسالمیه« 

چاپ  اصفهان  العامة  امیراملومنین  االمام  مكتبة  از  كه 

شده است، از امیراملومنین حرت علی رضی الله عنه 

روایت نقل می كند كه جناب پیامرب اکرم )صلی الله علیه 

وآله و سلم( در توضیح قوانین مربوط به زنان فرمودند:

معامل   .۹۳ ص   ۱۸ ج  )املیزان  الَْقَضآِء.  َواَلتَـَولَّی 

الحکومة االسالمیة ص ۲۷۷(

زن منی تواند مقام قضا را حفظ و اداره کند.

و دستورالعمل های شفاف  فرمان ها  بعدازاین همه  بناًء 

پیامرب اکرم )صلی الله علیه وآله و سلم( دیگر چه جای 

برای  توجیهی  که  ماند  خواهد  باقی  شکوک  و  تردید 

حاکم بودن زن ازنظر رشع وجود داشته باشد.

اجماع  امت
پس از قرآن و سنت، در دالیل و منابع رشعی درجه ای 

اجامع امت است، و از مدت چهارده صدسال اجامع 

و اتفاق امت اسالمی بر این بوده که زن رشعاً منی تواند 

حاکم، و فرمانروا قرار گیرد.

امروز،  به  تا  راشدین  خلفای  مبارک  عرص  از   -1

در  زنی  هیچ  که  بوده  این  بر  اسالمی  امت  اتفاق نظر 

هیچ منطقه ای روی زمین حاکم مسلامنان قرار نگرفته 

است؛ بنابراین از نظر ما، این عمل امت نه تنها اجامع 

این  زیرا  دارد،  را  عملی«  تداوم  و  »تواتر  حیثیت  بلکه 

عمل حاکم قرار نگرفنت زن به قدری مسلسل و متواتر 

است که در تاریخ چهارده صدساله هیچ جای تخلف 

چشم  به  آن  خالف  عمل  و  نیست،  قابل مشاهده 

به طور جزوی خالف  برهه ای  در  اگر  بلکه  منی خورد، 

آن عملی صورت گرفته باشد هم ولی مسلامنان علیه آن 

اقدام کرده اند طوری که حادثه ای از قرن نهم هجری در 

کتب تاریخ ذکر می گردد که زنی از خانواده بنی ایوب 

آن  در  گرفت،  قرار  حاکم  مرص  در  الدر«  »شجرة  بنام 

زمان در بغداد خلیفه ابوجعفر مسـتنرص بالله حکومت 

می کرد. وقتی از این ماجرا مطلع شد، برای امراء پیامی 

تحریری فرستاد که:

الرجال  من  مرص  فی  کم  عند  بقی  ما  کان  ان  اعلمونا 

لھا  یصلح  من  لکم  نرسل  فنحن  للسلطنة  یصلح  من 

اللہ علیه  اللہ صلی  الحدیث عن رسول  اماسمعتم فی 

)اعالم  امراة.  امرھم  ولوا  قوم  افلح  ال  قال  انه  وسلم 

السناء ج ۲ ص ۲۸۶(

حکومت داری  برای  اهل  مردی  اگر  بگویید،  ما  به 

اینجا  از  ما  است،  منانده  باقی  مرص  در  فرمانروایی  و 

می فرستیم آیا شام این جمله پیامرب اکرم )صلی الله علیه 

را  ملتی که زن  نشنیده اید که می گوید  را  و سلم(  وآله 

حاکم خود قرار دهند، موفق و رستگار نخواهند شد؟

با این پیاِم خلیفه وقت »شجرة الدر« از منصبش معزول 

گردید و به جای او ژنرالی را حاکم مرص کردند.

امام بغاوی در »رشح السنة ج 77« می فرماید   -2

منی تواند  زن  که  دارند  اتفاق نظر  دانشمندان  همه  که 

حاکم باشد.

امام ابوبکر بن العربی رحمه الله )احکام القرآن،   -3

رضی الله عنه  ابوبکر  حرت  حدیث  ص445(   ،3 ج 

را نقل منوده می فرماید: وھذا نص فی االمرأة التکون 

خلیفة والخالف فیه. این حدیث در این رابطه واقعیتی 

هیچ  این  در  و  شود  خلیفه  منی تواند  زن  که  است 

اختالف نظر نیست.

املسلمون  اجمع  می فرماید:  دهلوی  ولی الله  امام   -4

علیه. )حجة اللہ البالغة ج ۲ ص ۱۴۹(

مسلامنان در این مورد اتفاق نظر دارند.

5- امام الحرمین الجوینی می فرماید: واجمعوا ان املرأة 

الیجوز ان تکونا اماما. )االرشاد فی اصول االعتقاد ص 

)۲۵۹

و دانشمندان بر این عقیده اند که حکمرانی زن از دیدگاه 

رشع جواز ندارد.

در  امت  اجامعی  مسائل  مورد  در  حزم  ابن  حافظ   -6

کتاب معروف خود »مراتب االجامع« می گوید: واتفقوا 

ان االمامة التجوز المرأة. )مراتب االجامع ص ۱۲۶(

زنان  برای  حکمرانی  که  دارند  اتفاق نظر  دانشمندان  و 

جایز نیست.

فعلی  عرص  برجستۀ  محقق  عجالنی،  منیر  دکرت   -7

می نویسد که ما هیچ عامل مسلامنی را منی شناسیم که 

حاکمیت زنان را جایز دانسته باشد.

)عبقریة  عنه.  یشذ  مل  تام  القضیة  ھذہ  فی  فاالجامع 

االسالم فی اصول الحکم ص ۷۰(

اجتامع درباره این موضوع آن قدر کامل است که هیچ 

استثنایی وجود ندارد.

سال  در  مذهبی  و  فکری  مکاتب  همه  دانشمندان   -8

و  حاکم  کردند  توافق  اساسی  اصل   22 در  1951ء 

رئیس بودن مرد را در رأس یک دولت اجباری دانستند.

 

اجتهاد و قیاس
قیاس  و  اجتهاد  رشعی  ادلۀ  در  چهارم  مرحلۀ   

مسائل  قیاس  و  اجتهاد  واقعی  جایگاه  اگرچه  است. 

علیه  )صلی الله  اکرم  پیامرب  زیرا  است،  غیرمنصوص 
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وآله و سلم( اجتهاد را در آن مواردی مجاز دانسته است 

وجود  سنت  و  قرآن  از  روشنی  دستورالعمل های  که 

نداشته باشد. اما ازآنجاکه تعبیر و ترشیح قرآن و سنت 

است  مواردی  نیز  آن ها  از  مسائل  و  احکام  استنباط  و 

که مربوط به اجتهاد و قیاس است، لذا در ذهن فردی 

این اشکال به وجود آید که ممکن است فقهای اسالم 

و مجتهدین در استنباط احکام و مسائل برای حاکمیت 

زنان گنجایشی در نظر گرفته باشند. اما این اشکال نیز 

خیالی بیش نیست، زیرا مجتهدین متام مکاتب فقهی 

پذیرفته شدٔه امت این نکته را روشن ساخته اند که برای 

دیگر مرد  در کنار سایر رشایط  انجام وظیفه حاکمیت 

هیچ  زن  شدن  حاکم  برای  و  است  رضوری  نیز  بودن 

گنجایشی نیست.

فقه حنفی
و  »الدراملختار«  فقه حنفی  معترب  و  مشهور  کتاب  در 

رشح آن »رد املحتار« ترصیح شده است که برای یک 

حاکم و فرمانروا با در نظر داشت دیگر رشایط مرد بودن 

نیز الزم است: الیصح تقریر املرأة فی وظیفة االمامة. 

)شامی ج ۴ ص ۳۹۵، ج ۱ ص ۵۱۲(

تقرر زن در شغل حکمرانی جایز نیست.

فقه شافعی
در کتاب معترب فقه شافعی »املجموع رشح املهذهب« 

نوشته شده است:

القضاء الیجوز المرأة.

مقام قضا برای زن جایز نیست.

فقه حنبلی
در کتاب معترب فقه حنبلی »املغنی« )ج 11 ص380( 

آمده است:

یول  ولھذا مل  البلدان  لالمامة واللتولیة  املرأة التصلح 

اللہ علیہ وسلم وال احد من خلفاء والمن  النبی صلی 

بعدھم قضاء وال والیة ولو جاز ذلک مل تخل منہ جمیع 

الزمان غالباً.

زن نه حاکم کشور شده می تواند و نه حاکم شهر. زیرا 

پیامرب اکرم  )صلی الله علیه وآله و سلم( هیچ زنی را مقرر 

نکرده است، و خلفای او نیز کسی را مقرر نکرده اند و 

نه جانشینان وی هیچ زنی را به منصب قضایا حکمرانی 

مقرر کرده اند. اگر توجیهی برای آن وجود داشت، متام 

این مدت از آن خالی منی ماند.

فقه مالکی
در کتاب معترب فقه مالکی »منحة الجلیل« رشایط اقامه 

مناز، داوری بین مردم، محافظت از اسالم، اجرای حدود 

رشعی و اجرای قوانین مانند جهاد را بیان می کند:

فیشرتط فیه العداله والذکورة والفطنة والعلم.

بناًء برای وی رشط است که او باید عادل، مرد، معقول 

و با دانش باشد.

فقه ظاهری
حافظ ابن حزم، امام معروف اهل ظاهر می گوید:

والخالف بین واحد فی انھا التجوز المرأة. )املحلی ج 

۹ ص ۳۶۰، امللل ج ۴ ص ۱۶۷(

اختالفی  نیست  جایز  زن  برای  حکمرانی  اینکه  در  و 

وجود ندارد.

اهل تشیع
السبحانی  جعفر  الشیخ  شیعه  مشهور  دانشمند 

می نویسد:

فقد اجمع علامء االمامیةکلھم علی عدم انعقاد القضاء 

)معامل  االخرٰی  الرشائط  جمیع  استکملت  وان  للمرأة 

الحکومة االسالمیة ص ۲۷۸(

همه دانشمندان مکتب فکری امامیه بر این امر اتفاق نظر 

دارند که سپردن منصب قضا به زن جایز نیست، اگرچه 

در وی همه رشایط دیگر موجود باشد.

اهل حدیث
از روایت  نقل  به  اهل حدیث معروف قاضی شوکانی 

حرت ابوبکر رضی الله عنه می نویسد:

فیه دلیل علی ان املرأة لیست من اھل الوالیات والیحل 

لقوم تولیتھا. 

)نیل االوطار ج ۸ ص ۲۷۴(

در این دلیل موجود است که زنان صالحیت حاکمیت 

قومی  هیچ  برای  و  ندارند(  اداره  صالحیت  )یعنی 

)کشوری( جایز نیست که زن را حاکم قرار دهند.

حدیث  و  کریم  قرآن  روشن  نصوص  و  متون  خالصه 

و  امت  اجامع  سلم(  و  وآله  علیه  )صلی الله  پیامرب 

مسلامنان  فکری  مکاتب  همه  فقها  رصیح  دستورات 

روشن می سازد که حاکم قرار گرفنت، عهده دار شدن، 

مسئولیت گرفنت زن در یک کشور اسالمی رشعاً جایز 

نیست. 
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ختم اشغال، اقامه نظام اسالمی، و تطبیق احکام رشعی 

اساسی  اهداف  و  ها  آرمان  بزرگرتین  از  کشور  در 

غیور  ملت   ، ماست  همه  مشرتک  مرشوع  وخواست 

واال  هدف  این  تحقق  راستای  در  افغانستان  ومسلامن 

وتعرض  تجاوز  برابر  در  اند،  داده  دریغ  بی  ها  قربانی 

نثارانه به  دشمنان دین قهرمانانه سینه سپر منوده، جان 

دفاع پرداختند، هدف از جهاد ومبارزات خستگی ناپزیر 

فرزندان دلیر و رشید اسالم و رسسپردگان راه حریت و 

آزادی در مقابله با دو امپراطور مغرور جهان یعنی روس 

کسب  آنها  داخلی  بگوش  حلقه  غالمان  و  آمریکا  و 

آزادی و استقالل کامل از چنگ اشغال و استعامر بالک 

رشق وغرب واقامه نظام حیات بخش اسالمی و تطبیق 

احکام رشیعت غرآء محمدی در کشور بوده است.

 اکنون بیشرت از هر زمان دیگر وقت آن فرا رسیده است 

که برای دفاع از آرمان های مقدس در برابر دشمنان ازلی 

متحدانه ومتفقانه به پاخیزیم، چونکه این وجیبه ایامنی 

و وجدانی مشرتک همه ماست صفوف خود را بیشرت از 

قبل مضبوط و مستحکم ساخته و مشت کوبنده و آهنین 

را بر دهن هر خائن و وطن فروش کوبیده و نگذاریم 

دشمنان سوگنده خورده دین و ایامن ما یکبار دیگر ملت 

رنج کشیده و ستمدیده ما را که پس از چهل سال خوف 

و امید که اکنون در آستانه پیروزی کامل قرار دارند به 

مصیبت های غم انگیز رو برو سازند.

و  آرامش  صلح،  برقراری  و  ریزی  وخون  جنگ  قطع 

امنیت دایمی در کشور ممکن نیست مگر در اقامه نظام 

اسالمی و تطبیق احکام رشعی که تضمین کننده همه 

آرمان وآرزوهای ملت مسلامن ماست.

بدانید آنهایئکه عمال یوغ برده گی اشغال روس وآمریکا 

کنند،  ومی  کردند  حمل  خود  کلفت  های  برگردن  را 

برقراری  مخالف  و  اشغالگران  دایمی  حضور  طرفدار 

صلح وآرامش واقعی در کشوراند و متام آنهایئکه دیروز 

در صف قشون رسخ قرار داشته و همواره در پی نابودی 

غالمان  با  همراه  امروز  بودند،  بسته  کمر  اسالم  اهل 

رشور کنونی آمریکا وناتو، بامتام قوت و توان در تالش 

و  امنیت  برقراری  مانع  برآمده،  صلح  پروسه  تخریب 

آرامش هموطنان ماست، چون با روی کار آمدن نظام 

اسالمی کیش باطل این رهروان ابلیس که دیموکراسی 

است در معرض سقوط و نابودی قرار می گیرد، طلسم 

شیطانی شان می شکند، دیگر آن مکر وکید اغواکننده 

توسط  کشور  اشغال  از  پس  که  ابلیس  رهروان  این 

دجاالن غربی بر دوش ملت ما گامشته شده بودند، و 

هموطنان  خون  وفریب  دروغ  هزاران  با  است  دهه  دو 

مارا چشیدند و نوشیدند بطور کامل ختم می شود.

 اکنون متام مدافعان یموکراسی مخالف نظام اسالمی  

و مانع ومخرب پروسه صلح شده و این قرش زبون 

در وجود نظامیان اشغالگر از یک سو منافع اقتصادی 

خود را در داغ نگهداشنت بازار جاسوسی جستجو می 

کنند، و از سوی دیگر در همرکابی لشکر صلیبی قاتل 

بی رحم افغانهایند به بهانه های مختلف خون فرزندان 

با ایامن این میهن را میرزانند، و ننگ  و ناموس و رشف 

مصعب بغالنی

بیائید هب دافع از آرمان اهی مقدس 

متحداهن هب اپ خیزیم! 

مصعب بغالنی
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و عزت را پامال منوده و رسمایه های مادی ومعنوی ما 

را به تاراج برده و می برند.

در واقع تسلط دشمنان دین برخاک و ملک ما تلخ ترین 

عذاب است که ملت مومن و مسلامن آن را می چشد، 

نعمت آزادی را از مردم ما سلب کردند، قسمیکه امروز 

ما شاهد وضعیت اسفبار و فاجعه های دردناک هستیم، 

هموطنان ما تنها نتیجه تلخ اشغال را می چشند.

ملت غیور افغان بیدار باشند که برای مقابله با دشمنان 

عداوت  فریب  و  بوده،  پیکار  آماده  باید  همیشه  ازلی 

از  ای  لحظه  و  نخورده  را  ابوجهل  رهروان  دشمنی  و 

چهره حقیقی این گرگ صفتان درنده خو غافل نباشند، 

مردم ستمدیده افغان هنوز تاریخ سیاه و تاریک پیروان 

اند،  نکرده  فراموش  را  وگورباچوف  لنین  جنایتکار 

یتیم بچه های کمونیزم آن که امروز خود را حامالن و 

یاوران  هامن  کنند،  می  معرفی  دموکراسی  علمربداران 

که  اند،  شوروی  رسخ  قشون  متجاوزین  گام  پیش 

کشانیده  وخون  خاک  به  مسلامنی  جرم  به  را  افغانها 

به  نسبت  صلیبی  لشکر  درهمرکابی  نیز  اکنون  بودند، 

از اوباشان رشارت پیشه وغالمان زرخرید  هر گروهی 

آمریکا وناتو در ظلم و جنایت پیشی گرفته اند.

واهداف  حال  حقیقت  گذشته  چهاردهه  تلخ  تجارب 

مغرضانه هواخواهان اشغال را برمال ساخته و می سازد، 

پی  در  الحادی  افکار  و  بنابر عقاید کفری  آنهایئکه  که 

نابودی اسالم واهل آن برخاسته اند،هرگز آرام نخواهند 

خود  های  آرمان  تحقق  به  رسیدن  غرض  و  نشست 

ادامه  شان  ویرانگرانه  تخریبی  های  فعالیت  به  همواره 

داده ومی دهند.

حامالن یوغ برده گی زمان تجاوز قشون رسخ، خادمان 

امروزی کلیسا شده اند، از عداوت و دشمنی خصامنه 

رشور  طائفه  این  نیستند،  بردار  دست  اسالم  اهل  با 

اصالح شدنی نیست و در هر رشایط و زمانی با تغییر 

قیافه و لباس جنایت خود را به انواع و اقسام مختلف 

انجام داده و می دهند.

در این شکی نیست که متام آنهایئکه در اشغال کشور 

متجاوز همکاری وهمرکابی منود همه  کافران  با  شان 

شان در نزد خدا ورسول وملت افغان مجرم هستند این 

ذهن  از  هرگز  متجاوزین  با  داخلی  همکاران  جنایت 

ملت مسلامن و بیدار افغانستان فراموش نخواهد شد، 

اما آنهایئکه در این جنایت ننگین  دست شان بیشرت از 

دیگران در خون ملت افغان غرق هست هنوز دارند از 

ریخنت خون زنان وکودکان معصوم ما لذت می برند و 

بر رسنوشت این مردم بیچاره وبی پناه بازی می کنند.

افغانها هرگز تاریخ سیاه ظلمت و تاریک این دشمنان 

جنایت کار را فراموش نخواهند کرد.

و  وجدانی  و  ایامنی  مسولیت  ادأء  جهت  بیائید  پس 

نجات کشور خود از چنگ غالمان امریکا که هم اکنون 

مردم و رسنوشت کشورعزیز ما را غاصبانه به گروگان 

گرفته اند در برابر آنها  متحدانه به پا خیزیم ــ و نگذاریم 

که آنها جهت اشباع نفس و خواست های قدرت طلبانه 

بیشرت از این خون فرزندان نازنین ما را بریزانند.

 آنها که امروز از آمدن نظام اسالمی به وحشت افتاده در 

واقع هامن جالدان سفاک دیروز کرملین اند، که بخاطر 

رسور وشادمانی جرناالن و افرسان ارتش قشون رسخ بر 

رس افغانهای آزاده و مخالف اشغال، تیل داغ شده می 

ریختند، جنایات وحشتناک را انجام داده بودند، و حاال 

در مهم ترین پست های کلیدی و ادارات استخباراتی 

البته  و  دارند.  قرار  کابل  اداره  امنیتی  های  ارگان  و 

پرچم،  و  خلق  شعار  بجای  کرده  عوض  را  شان  بیرق 

خادمان وفادار کلیسا  و آدم کش های کرایی اداره سیا 

آمریکا هستند. بناء با استفاده از قدرت عمل بزرگرتین 

جنایات ضد برشی وغیر انسانی را انجام داده و تا هنوز 

سیاه  گذشته  تاریخ  هستند،  آفرینی  جنایت  مرصوف 

وتاریک مزدوران دیروز کی جی بی وسی آی ای امروز 

رشور  گان  پیشه  جنایت  این  و  کند  منی  فراموش  را 

افغانها  خون  تشنه  پرور،  اجانب  آشام  خون  ومزدوران 

با هوشیاری  ایامنی همه ماست که  هستند، لذا وجیبه 

قاتالن بی رحم را  این  به خون آغوشته  تدبیر دستان  و 

دیگر  بار  گذشته  تلخ  تجارب  نگذاریم  و  ساخته  قطع 

تکرار شود.

*** قطع جنگ وخون ریزی و برقراری صلح، 
آرامش و امنیت دایمی در کشور ممکن 
نیست مگر در اقامه نظام اسالمی و تطبیق 
احکام شرعی که تضمین کننده همه آرمان 
وآرزوهای ملت مسلمان ماست.

*** بیائید جهت ادأء مسولیت ایمانی و 
وجدانی و نجات کشور خود از چنگ غالمان 
امریکا که هم اکنون مردم و سرنوشت 
کشورعزیز ما را غاصبانه به گروگان 
گرفته اند در برابر آنها  متحدانه به پا خیزیم. 
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عده ایـی ادعا مـی کنند که ادارهء کابل اسـالمی اسـت، 

بـر اسـاس مـاده سـوم قانـون اساسـی هیـچ قانونـی در 

احـکام  و  معتقـدات  مخالـف  توانـد  منـی  افغانسـتان 

دیـن مقـدس اسـالم باشـد، اردو و پولیس کلمـه و مناز 

مـی خواننـد و قانـون جـزای کشـور نیـز همـه مطابـق 

ادارهء کابـل اسـالمی  بنابریـن  فقـه حنفـی اسـت.  بـه 

اسـت و جنـگ علیـه ایـن نظـام جایـز نیسـت چنانچـه 

امارت اسـالمی حـق ندارد تـا مطالبهء اقامـهء حکومت 

اسـالمی کنـد. 

اگـر بـه ایـن ادعا دیـده شـود، به نظر می رسـد کسـانی 

کـه ایـن چنیـن ادعـا مـی کننـد اصـال از اصـول اسـالم 

و شـکننده هـای آن اطـالع ندارنـد. بایـد دانسـت کـه 

الزم نیسـت بـرای اثبـات کفـر، انسـان مرتکـب همـهء 

شـکننده های اسـالم شـود بلکه ارتکاب یک شـکنندهء 

کوچـک نیـز انسـان را از اسـالم خـارج مـی کنـد. مثـال 

یـک شـخص بـه متامـی ارکان اسـالم ایـامن دارد مگـر 

حـج را منـی پذیـرد او اگرچـه کلمه و مناز مـی خواند، 

روزه مـی گیـرد و زکات مـی دهد اما چـون حج را قبول 

نـدارد کافر اسـت. 

ادارهء  کلـی،  اصـل  ایـن  نظرداشـت  در  و  رعایـت  بـا 

کـه  اسـت  نشـانده  دسـت  حکومـت  یـک  نیـز  کابـل 

اشـغالگران بنیـاد آنـرا در »بُـن« گذاشـتند و سـپس بـا 

انعقـاد انتخابـات هـای تقلبی رئیـس آنرا بطور مسـتقیم 

بـا مداخلـه وزیـر خارجـه امریـکا و یـا توسـط سـفارت 

خـود تعییـن کردنـد. ایـن اداره بخاطـر دفـاع از مصالح 

اشـغال بـه وجـود آمـد. رئيـس و وزیـران آن تـا کنـون 

از طریـق امریـکا و کشـورهای اشـغالگر دیگـر تعییـن 

و تبدیـل مـی گردنـد. زمیـن و آسـامن مناطـق تحـت 

کنـرتول ایـن اداره در تـرصف خودش نیسـت بلکه همه 

جمهـورش  رئیـس  دارد.  قـرار  اشـغالگران  اختیـار  در 

و  امریکایـی  هـای  پایـگاه  شـدن  داخـل  صالحیـت 

اشـغالگران را نـدارد. اشـغالگران بـدون اجـازه و اطالع 

دهـی هـر لحظه مـی توانند داخـل و یا از کشـور خارج 

شـوند. اشـغالگران رئيـس ایـن اداره را بخاطـر مالقات 

بـه پایگاه هـای خـود مـی خواهنـد. ایـن اداره بشـمول 

اردو، پولیـس و امنیـت آن چـون در پهلـوی اشـغال در 

مقابـل ملت قـرار گرفته، سـینهء خـودرا برای اشـغالگر 

سـپر سـاخته، مسـلامنانی را که در مقابل اشـغال جهاد 

احمد فارسیادارهء کابل اسالمی نیست
)تحلیلگر امور سیاسی و اندیشمند محقق(
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کردنـد مـورد هـدف قـرار داده و آنهـا را شـهید، زخمـی 

و زندانـی سـاخته اسـت. پـس بـر اسـاس حکـم رشع 

و آیـت رصیـح قـرآن کریـم هـر مسـلامن اگرچـه کلمـه 

نیـز بخوانـد هـرگاه در پهلـوی کافـر علیه مسـلامن قرار 

بگیـرد حکـم کافـر را بخود می گیـرد و جهـاد علیه وی 

فـرض می گـردد. 

تـا جایـی کـه مرتبـط بـه قانون اساسـی مـی شـود، اوال 

بایـد دانسـت که اگـر این اداره اسـالمی اسـت نیازی به 

قانـون اساسـی نبایـد داشـته باشـد زیـرا قانون اساسـی 

در  کـه  اسـت  قوانیـن  مرجـع  و  مصـدر  معنـای  بـه 

حکومـت اسـالمی ایـن مصـدر و مرجـع قـرآن و سـنت 

بایـد باشـد نـه قانـون اساسـی. ثانیاً اگـر گفته شـود که 

قانـون اساسـی رصاحتـا مـی گوید کـه هیـچ قانونی در 

افغانسـتان منـی تواند مخالـف معتقـدات و احکام دین 

مقـدس اسـالم باشـد، باید دانسـت که این مـاده به ذات 

خـود در مخالفت آشـکار با معتقدات اسـالم قـرار دارد 

زیـرا اسـالم و احـکام دیـن مقـدس بایـد قـوت خـود را 

از قـرآن و سـنت بگیـرد نـه از قانـون اساسـی سـاخت 

انسـان. بـه این معنـا که اگر ایـن ماده در قانون اساسـی 

وجـود منی داشـت هیچ اشـکالی نبـود که قوانیـن اداره 

کابـل مخالـف بـا احـکام رشع قـرار مـی داشـت. امـا 

بـا وجـود اینهمـه تنهـا یـک مـاده ایـن قانـون سـخن از 

اسـالم مـی زنـد و در عیـن حـال مـواد زیـاد دیگـر ایـن 

احـکام رشع  بـا  آشـکار  و  تصـادم رصیـح  در  قانـون 

قـرار دارد. مثـال مـاده چهـارم مـی گویـد کـه حاکمیـت 

ملـی در افغانسـتان به ملـت تعلق دارد، در مادهء ششـم 

احـرتام و پذیرش حقـوق برش و تحقق دموکراسـی ذکر 

شـده اسـت، در مـاده هفتم آمـده که دولت منشـور ملل 

متحـد، معاهـدات بیـن الـدول، میثاق های بیـن املللی 

کـه افغانسـتان به آن ملحق شـده و اعالمیـٔه های جهانی 

حقـوق بـرش را رعایـت مـی کنـد، در مـادهء دهـم آمده 

کـه دولـت رسمایـه گـذاری هـا و تشـبثات خصوصـی 

را مبتنـی بـر نظـام اقتصـاد بـازار تشـویق،  حامیـت و 

مصئونیـت آنهـا را تضمیـن می کنـد و در مادهء بیسـت 

و هفتـم آمـده اسـت کـه هیـچ عملـی جرم شـمرده منی 

شـود مگـر به حکـم قانونی که قبـل از ارتـکاب آن نافذ 

باشـد.  گردیده 

ایـن مـواد در قانـون اساسـی در حالـی گنجانیـده شـده 

اسـت کـه در اسـالم حاکمیـت از خداوند متعال اسـت 

نـه از ملـت، منحیـث مسـلامن مـا نبایـد متامـی آنچـه 

را بنـام حقـوق بـرش در جهـان کفـر و ملـل متحـد رایج 

اسـت بپذیریـم زیـرا بعضـی از این حقـوق مانند حقوق 

زنـان، حقـوق همجنسـگرایی، حقـوق آزادی هـای بـی 

بنـد وبـار مخالف با رشع اسـت و مسـلامن منـی تواند 

آنـرا بپذیـرد. عـالوه بـر ایـن تحقـق دموکراسـی خودش 

کفـر و عمـل خالف رشع اسـت. معاهـدات بین امللل 

انـد و  وغیـره شـامل مخالفـات هـای رصیـح رشعـی 

حتـی بعضـی کشـورهای اسـالمی دیگر نیـز متامی این 

معاهـدات را منـی پذیرنـد. نظـام رسمایه گـزاری مبتنی 

بـر نظـام اقتصـاد بـازار به معنـای نظام رسمایـه داری که 

کامـال مبتنـی بـر سـود و مخالفـت هـای رشعی اسـت 

و اخیـرا هیـچ جـرم جـرم نیسـت تـا آنکـه پارملـان آنـرا 

تصویـب کنـد و رئیـس ادارهء کابـل آنـرا توشـیح کنـد  

پـس بـر اسـاس ایـن قانـون آنچـه را قـرآن و سـنت جرم 

مـی دانـد جـرم نیسـت تـا آنکـه ارشف غنـی آنـرا جـرم 

نشامرد. 

اگـر بپذیریـم کـه قوانیـن ایـن حکومـت موافـق با رشع 

و مبتنـی بـر فقـه حنفـی اسـت، بایـد دانسـت کـه تنهـا 

ذکـر کـردن آن در صفحـه اول قانـون کفایـت منـی کند 

بایـد عمـال ایـن احـکام تطبیـق شـود کـه مـا در جریـان 

19 سـال حتـی یکبـار نیـز شـاهد تطبیـق حکـم رشعی 

نبـوده ایـم. در جریـان اینهمه سـالها حکم زنـا، رسقت، 

قتـل، ردت و غیـره در مناطـق تحت حاکمیـت این اداره 

معطـل و غیـر قابـل تطبیـق بـوده اسـت. چـرا محاکـم 

بجـای قصـاص قاتـل، دره و یـا رجم زانی، قطع دسـت 

دزد و قتـل مرتـد بـه زندانـی شـدن آنـان بـه مـدت هـای 

مختلـف حکـم مـی کننـد؟! آیـا ایـن احـکام مخالفـت 

رصیـح بـا احـکام قـرن و سـنت و کفر نیسـت؟!

اردو، پولیـس و امنیـت کلمـه و منـاز مـی خواننـد امـا 

بـرای قتـل آنـان و فرضیت جهـاد علیه آنان الزم نیسـت 

کـه آنـان کفـر رصیـح بگوینـد و کلمـه، منـاز و روزه 

را تـرک بگوینـد بلکـه بـه مجـرد ایسـتاده شـدن شـان 

در صـف کفـار و دفـاع از آنـان در مقابـل مسـلامنان، 

جنـگ علیـه مجاهدینـی کـه بخاطر آزادی کشـور شـان 

از اشـغال جهـاد مـی کننـد، تعذیـب، شـکنجه، زندانی 

سـاخنت و قتـل آنـان، ایـن عسـاکر، پولیـس و کارمندان 

امنیـت حکم هـامن باداران اشـغالگر و کافر خـود را به 

خـود مـی گیرنـد و جهـاد علیـه آنـان فـرض می گـردد.

در تاریـخ اسـالم ابوبکر رضی الله عنـه و صحابه کرام، 

بعـد از رحلـت رسـول اکـرم صلی اللـه علیه وسـلم در 

مقابـل کسـانی جنگیدنـد و آنـان را مرتـد خواندنـد کـه 

آنهـا ظاهرا مسـلامن بودند، کلمه و مناز مـی خواندند، 



حقیقت

سال هفتم - شماره هفتم
محرم و صفر 1442 هـ ق

42

روزه مـی گرفتنـد، حـج مـی کردنـد و متامـی احـکام 

رشع را قبـول داشـتند مگـر تنها زکات را منـی پذیرفتند 

کـه بـه خلیفـه مسـلامنان بپردازنـد، تنها به همین سـبب 

علیـه آنـان جهـاد صـورت گرفـت و آنـان مرتـد شـمرده 

شدند.

نظـام اقتصـادی ایـن اداره چنانچـه در بـاال بـه آن اشـاره 

صـورت گرفـت مبتنی بـر نظـام رسمایه داری اسـت که 

کامـال در تضـاد بـا احکام رشع قـرار دارد و در این نظام 

موضـوع حـالل و حـرام مطـرح نیسـت، سـود، فریب، 

خدعـه و هـر کار و بـار کـه بـرای تجـار منفعـت بخش 

باشـد جایـز اسـت اگرچـه مخالـف بـا رشع بـوده و بـه 

نـص قـرآن کریم حـرام نیز باشـد. 

عـالوه بر این، ترویج زنا، فحشـا، رشاب نوشـی، فسـاد 

اخالقـی و اداری، غصـب امـالک مردمـی، رشـوت در 

محاکـم و ادارات دولتـی، نرش نرصانیـت از داخل ارگ 

وغیـره مخالفـت هـای رشعـی به شـکل خیلـی علنی و 

آشـکار از 19 سـال به اینسـو جریـان دارد بلکـه ادارات 

دولتـی رسـام به ترویـج و نرش آن مـی پردازند. بـه بهانه 

حقـوق زن، خانـم هـا را به بـازار، تلویزیون هـا و دفاتر 

کشـانیدند، و همـه شـانرا مـورد آزار و اذیـت جنسـی 

و حتـی زنـا در دفاتـر رسـمی حکومتـی قـرار دادنـد، و 

یکـی علیـه دیگـر شـاهدی و گواهـی مـی دهنـد، پـس 

آیـا ایـن نظـام را مـی تـوان اسـالمی گفـت؟ آیـا قیـام 

و رسنگونـی چنیـن یـک نظـام فاسـد فریضـه و وجیبـه 

نیست؟ مسـلامنان 

خالصه اينكه این نظام اسـالمی نیسـت زیرا که حاکامن 

ایـن نظام را اشـغالگران از طریق دموکراسـی دروغین و 

انتخابـات تقلبـی بـر ملـت متحمـل سـاختند و اکریت 

آنـان فاسـد و مفسـد هسـتند. این نظام اسـالمی نیسـت 

چـون منحیث سـاختار، سـاخت اشـغالگران اسـت. ما 

بـاالی هـر بخـش ایـن نظـام از شـکلش گرفته تـا تعیین 

حاکمـش یـک یـک بحـث میکنیـم و آنـرا در تـرازوی 

اسـالم وزن میکنیـم. ایـن نظـام اسـالمی نیسـت زیـرا 

قوانـن و احـكام اين حكومـت مطابق احـكام رشيعت 

نيسـت و بـر اسـاس دهها آیات قـرآن مانند ) َفـال َوَربَِّك 

ال يُْؤِمُنـوَن َحتَّـى يَُحكُِّمـوَك ِفيـاَم َشـَجَر بَْيَنُهـْم....( و 

)َوَمـْن لَـْم يَْحكُـْم ِبَا أَنْـَزَل اللَّـُه َفأُولَِئَك ُهـُم الظَّالُِموَن( 

وغیـره هـر نظامـی که مخالف بـا قوانیـن و احکام رشع 

حکـم کنـد آن نظام اسـالمی نیسـت. این نظام اسـالمی 

نیسـت زیـرا ایـن اداره بـا کفـار دوسـتی و مـواالت دارد 

در  مسـلامنان  علیـه  کفـار  بـا  همـکاری  و  مـواالت  و 

آیـات رصیـح قرآنـی منـع قـرار داده شـده اسـت. مثـال 

ِه  قـرآن کریـم مـی فرمایـد: )ال تَِجـُد َقْوًمـا يُْؤِمُنـوَن ِباللّـَ

 ،)... َوَرُسـولَُه  اللَّـَه  َحـادَّ  َمـْن  وَن  يُـَوادُّ اآلِخـِر  َوالَْيـْوِم 

ُه ِمْنُهـْم(، )الَّ يَتَِّخـِذ الُْمْؤِمُنـوَن  نكُـْم َفإِنّـَ )َوَمـن يََتَولَُّهـم مِّ

لِـَك  الْكَاِفِريـَن أَْولَِيـاَء ِمـن ُدوِن الُْمْؤِمِنـَن  َوَمـن يَْفَعـْل َذٰ

ٍء...(، )يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمُنـوا اَل  َفلَْيـَس ِمـَن اللَّـِه ِف يَشْ

ي َوَعُدوَّكُـْم أَْولَِيـاَء(. ایـن نظـام اسـالمی  تَتَِّخـُذوا َعـُدوِّ

نیسـت زیـرا قانـون اساسـی هـم بنابـر دالیلـی کـه ذکر 

شـد اسـالمی نیسـت. ایـن نظـام اسـالمی نیسـت زیـرا 

وجـود فحشـا، فسـاد، نظـام فاسـد عدلـی و قضایـی، 

نظـام اقتصـادی رسمایـه داری و مشـکالتی کـه در بـاال 

ذکـر شـد در تناقـض بـا حکومت اسـالمی قـرار دارد و 

ایـن حکومـت نـه تنها ایـن همه را مـی پذیـرد بلکه برای 

تشـویق، ترویـج و اشـاعهء آن عمـال فعالیـت مـی کند. 

و اخیـرا ایـن نظام اسـالمی نیسـت زیـرا در آن هیچ یک 

از خصائـص حکومـت اسـالمی کـه در کتـب فقـه ذکر 

شـده اسـت وجود نـدارد.

*** ادارهء کابل نیز یک حکومت دست 
نشانده است که اشغالگران بنیاد آنرا در 

»ُبن« گذاشتند و سپس با انعقاد انتخابات 
های تقلبی رئیس آنرا بطور مستقیم با 
مداخله وزیر خارجه امریکا و یا توسط 

سفارت خود تعیین کردند.

*** ترویج زنا، فحشا، شراب نوشی، فساد 
اخالقی و اداری، غصب امالک مردمی، رشوت 

در محاکم و ادارات دولتی، نشر نصرانیت 
از داخل ارگ وغیره مخالفت های شرعی 

به شکل خیلی علنی و آشکار از ۱۹ سال به 
اینسو جریان دارد بلکه ادارات دولتی رسما 

به ترویج و نشر آن می پردازند. 

*** این نظام اسالمی نیست زیرا که حاکمان 
این نظام را اشغالگران از طریق دموکراسی 

دروغین و انتخابات تقلبی بر ملت متحمل 
ساختند و اکثریت آنان فاسد و مفسد هستند.
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هـر گاه در نوشـته هـا و تحلیـل های علمی و سیاسـی، 

یـادِی از نظـام و دولـت اسـالمی مـی شـود  بحـث و 

از  گـروه  دو  اذهـان  در  مخالـف  تصویـر  دو  غالبـاً   ،

مسـلامنها خطـور مـی کنـد.

را  ایشـان  کـه  مسـلامنها  از  اول  ی  دسـته  و  گـروه 

بنیادگرایـان نیـز مـی نامنـد، هـامن تصویـر از نظـام و 

دولـت اسـالمی در اذهان شـان مجسـم اسـت کـه برای 

اولیـن بار، توسـط پیامرب اکـرم - صلی الله علیه و سـلم 

- اسـاس گـذاری شـد و سـپس توسـط خلفـای راشـده 

اش ادامـه پیـدا کـرد و در مـرور زمـان بـا سـیر صعودی 

اش مراحـل تکامـل خـود را بـه پایـان رسـانیده اسـت . 

تعریـف کـه ازنظـام اسـالمی در کتـب متقدمیـن ذکـر 

گردیـده اسـت این اسـت که نظام اسـالمی متـام قوانین 

نصـوص  از   ، اش  حاکمیـت  سـاحه  زیـر  در  نافـذه 

رشعـی سـاموی الهام گیرنده اسـت و حتی در سـاخت 

قوانیـن وضعـی نیـز قواعـد وضع شـده توسـط فقهاء و 

مجتهدیـن معیـار قـرار داده میشـود. 

احادیـث سـخنان   ، قـرآن کالم خـدا  آنجاییکـه کـه  از 

رسـول خـدا ، و اجتهـادات مجتهدیـن الهـام گرفتـه از 

ایـن دو اصـل اساسـی مـی باشـد، بنیادگرایـان بـه ایـن 

عـزت،  اسـالمی؛ منـاد  واقعـی  نظـام  کـه  انـد  عقیـده 

و  مـردم  آرامـش  و  آسـایش  رفـاه،  ی  مایـه  و  عدالـت 

جامعـه مـی باشـد که قطعاً این حرف شـان درسـت می 

باشـد؛  چـون چه کسـی بهـرت از خالـق کائنـات نظم و 

نظـام بهـرتی را بـرای بـرش مـی دانـد؟ 

را  خـود  کـه  مسـلامنها  از  دوم  ی  دسـته  و  گـروه 

تجددگرایـان و نواندیشـان نیـز مـی نامنـد، تصویـر از 

نظام  و حکومت اسـالمی در اذهان شـان مجسـم اسـت 

کـه گویـا ایـن نوع نظـام هر چـه بـوده و هرچـه خوبیها 

و مزایـای داشـته اسـت، فعـال وقتـش گذشـته اسـت و 

در رشایـط فعلـی جهـان سـازگاری نـدارد و مـی باید از 

نظـام هـای نویـن کـه باعـث نورمال بـودن نظـم جامعه 

مـی باشـد، اسـتفاده کـرد. این عالـی جنابان کـه از یک 

لحـاظ معلومـات شـان در ایـن رابطـه الهـام گیرنـده از 

نظریـات مخالفـان نظـام سـاموی اسـت ، و از لحـاظ 

نظـام  سـاختار  از  شـان  معلومـات  سـطح  در  دیگـر، 

آيا هنوز هم دموکراسی؟
 مفتی سعيد مبارز

)فعال رسانه ای و تحلیلگر مسایل سیاسی(
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سیاسـی اسـالم نیز بـی نهایـت نقصان و کاسـتی وجود 

دارد،  نظامهـای جدیـد و وارداتـی را در رشایـط فعلـی 

ترجیـح مـی دهند.

حـرف بـر رس اینکـه چـه مزایـا وخصوصیـات را نظـام 

نظـام  نـوع  هیـچ  در  کـه  اسـت  برخـوردار  اسـالمی 

دیگـر منـی تـوان پیـدا کـرد ، جهـت کوتـاه بـودن دامن 

مقالـه، رس جایـش مـی گذاریـم. فقط مـی خواهیم رس 

ایـن موضـوع بحـث مناییـم کـه آیـا آنقـدر کـه امـروز 

اربابـان  و  انـد،   دموکراسـی  نظـام  دنبـال  نواندیشـان 

دموکراسـی بـرای اقامه ی آن ملیاردها دالـر هزینه کردند 

و ملیونهـا نفـر را کشـتند و بـه کشـنت دادنـد، آیـا آنهمه 

ارزش را دارد یـا خیـر؟ 

آیـا نظـام  وارداتـی دموکراسـی بـرای کشـور افغانسـتان 

کـه در آن تجربـه شـده اسـت، کدام دسـتاورد را داشـته 

اسـت کـه در نظـام اسـالمی نبـوده اسـت ؟ 

شمسـی  هجـری   ۱۳۸۰ سـال  میـزان   ۱۵ تاریـخ  بـه 

مهـامن ناخوانده ی افغانها ، نظام دموکراسـی،  توسـط 

امریـکا ، بـا اسـتفاده از لشـکر بـی رس و پـای ائتـالف 

صلیبـی و طیـارات بـی ۵۲، تانـک های زرهـی و انواع 

تکنولـوژی جنگـی و تبلیغاتـی روز، قـدم شـوم خـود 

را در کشـور عزیـز مـا افغانسـتان گذاشـت و بـه عنوان 

جایگزیـن نظـام اسـالمی  بـرای جامعه سـنتی و مذهبی 

افغـان، پیشـکش گردیـد .

پـس از آن، ایـن مهـامن ناخوانـده رویـه ی دیگـری بـه 

پیـش گرفـت.

موجـی از کمکهـای ملیاردی جامعـه ی جهانی )امریکا 

 ، اروپـا  آسـیایی،  توسـعه  بانـک   ، جهانـی  بانـک   ،

اسـرتالیا و دیگـران(، نهادهای بین املللی و موسسـات 

خارجـی زیـر کنـرتول این نظـام، وارد افغانسـتان گردید 

آبـادی  بازسـازی،  معـارف، صحـت،  در عرصـه ی  و 

و عمـران هزینـه هـای سـنگین بـه مـرصف رسـید و بـه 

در  کلینیـک  و  مکتـب  تعمیـر  صدهـا  کمـی،  مـدت 

مراکـز شـهرها و ولسـوالی هـا اعـامر گردیـد و هـزاران 

پـرس و دخـرت جـذب مکاتب شـد، آزادیهای شـخصی، 

عقیدتـی، ملکیـت و بیـان بـه میـان آمـد. 

از جانـب دیگـر، صدهـا رسـانه رادیویـی و تلویزیونـی 

در کشـور آغـاز بـه فعالیـت منـوده و بـا انـواع برنامـه 

هـای پـر زرق و بـرق تالشـهای نظـام  جدیـد را بـه مردم  

و جهـان انعـکاس مـی دادند انـگار مردم افغانسـتان گم 

شـده ی خود را پیدا منودند و هامنند سـایر جهانیان از 

ارزشـهای دموکراتیـک آن بهـره مـی گرفتند. 

باآلخـره دموکراسـی بـه ایـن طریـق حاکـم گردیـد و بـه 

سـن جوانـی رسـید و اکنـون ۱۹ سـال از بهـار عمر آن 

مـی گـذرد حـاال ببینیم آیا کدام دسـتاورد قابـل مالحظه 

ی در ایـن مقطـع زمانی داشـته اسـت کـه بایـد از آن یاد 

کرد؟ 

بـه وضعیـت جـاری مـردم و کشـور  نـگاه کلـی  اگـر 

بیندازیـم، درک مـی کنیـم کـه از قدم شـوم دموکراسـی 

امـروز مردم افغانسـتان بـه وضعیت و حالتی قـرار دارند 

کـه در هیـچ مقطعی شـاید بـه چنین وضعیت اسـفباری 

قـرار نداشـته اند.

نصـاب  برکـت  از  مـردم  دینـداری  و  آگاهـی  - سـطح 

رسـیده  صفـر  بـه  غـرب،  ی  شـده  پیشـنهاد  تعلیمـی 

اسـت و نسـل تربیـه شـده در دامـن دموکراسـی عمومـا 

بـه فرسـخها از آمـوزه هـای دینی و ارزشـهای اسـالمی 

*** تعریف که ازنظام اسالمی در کتب 
متقدمین ذکر گردیده است این است که 
نظام اسالمی تمام قوانین نافذه در زیر 

ساحه حاکمیت اش ، از نصوص شرعی 
سماوی الهام گیرنده است و حتی در ساخت 
قوانین وضعی نیز قواعد وضع شده توسط 
فقهاء و مجتهدین معیار قرار داده میشود. 

*** از برکت دموکراسی به ده ها مورد در 
کشور خود مان زیر چتر آزادی، به احساسات 

دینی مسلمانها بازی شد، قرآن عظیم الشان 
به آتش زده شد، به پیامبر توهین صورت 

گرفت، به حجاب اهانت نمودند، نظام 
اسالمی را به سخریه گرفتند. 

*** سوال اینجاست که هزاران جوان فدای 
دموکراسی شد، ملیاردها دالر بخاطر آن 

مصرف گردید، شهرها و خانه ها بخاطر آن 
ویران گردید تا اینکه دموکراسی به این 

سن جوانی رسید. آیا هنوز هم از دموکراسی 
دفاع می کنید ؟
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بـه دور هسـتند و حتـی کسـانی کـه در بلندترین سـطح 

دانـش قـرار دارنـد، توانایـی ایـن را ندارنـد کـه قـرآن را 

درسـت بخواننـد.

- از برکـت دموکراسـی بـه ده هـا مـورد در کشـور خـود 

مـان زیـر چـرت آزادی، بـه احساسـات دینـی مسـلامنها 

بـازی شـد، قـرآن عظیـم الشـان بـه آتـش زده شـد، بـه 

اهانـت  حجـاب  بـه  گرفـت،  صـورت  توهیـن  پیامـرب 

منودنـد، نظـام اسـالمی را بـه سـخریه گرفتنـد و...

قبیـل حـدود و قصـاص  از  - تطبیـق احـکام اسـالمی 

بـرای ابـد بـه بـاد فراموشـی سـپرده شـد. 

- بـه جامعـه زنـان ، زیـر نام حقـوق زن و دفـاع از آن بی 

احرتامـی شـد و بنـام تحصیـل و کار در بیـرون خانـه به 

عفـت و آبروی شـان بـازی شـد و به فجیع ترین شـکل 

برآنهـا تجـاوز گروهی و دسـتجمعی صـورت گرفت.

- فقـر، بیـکاری، کار زدایی، و مسـاعد نبـودن زمینه کار 

بـرای طبقـه کارگـر بـه اوج خـود رسـید و میلیونهـا نفر 

روزانـه بـدون کـدام شـغل و درآمـد، زندگـی خـود را با 

هـزاران چالـش و مشـکل سـپری مـی کنند .

بـه  رو  داری  رسمایـه  و  تجـارت  صنعـت،  اقتصـاد،   -

رکـود اسـت و اکـر رسمایـه داران از برکت دموکراسـی 

و بازارهـای آزاد بـه طـرف کشـورهای خارج فـرار کرده 

و مـی کنند و افغانسـتان امـروز با وصف اینکـه به بهانه 

ی کرونـا ملیاردهـا دالر در آن رسازیر شـده اسـت، طبق 

یـک راپـور از صنـدوق بیـن املللـی پـول یـا آی ام اف 

حـدود سـه ملیـارد دالر قرضـدار می باشـد.

- مـواد مخـدر کـه یکـی از پدیده هـای شـوم در جامعه 

اسـت، با وصـف اینکـه یکـی از شـعارهای رسدمداران 

باالتریـن  بـه  بـود،  مـواد مخـدر  نابـودی  دموکراسـی، 

درجه رسـیده اسـت. 

 ۲۰۱۹ تـا   ۱۹۹۴ ،  از  مسـتند  واقعیـت  یـک  طبـق 

میـالدی، شـش بـار سـاحات زیـر کشـت مـواد مخـدر 

در افغانسـتان از ۲۰۰ هـزار هکتـار باال رفته اسـت، که 

عبارتنـد از سـال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، 

۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ یعنـی هـر شـش بـار پـس از اشـغال 

امریکایـی هـا.

 در حالی کـه سـاحات زیـر کشـت مواد مخـدر در دوره 

حاکمیـت طالبـان بـه ۸ هزار هکتـار پایین آمـده بود.

- گـراف اعتیـاد افغانهـا به مـواد مخدر اعـم از زن ، مرد 

، طفـل و کـودک از مرز سـه ملیون نفر گذشـته اسـت. 

و ایـن جمعیـت بزرگ بـه بدترین وضعیت بـوده در بین 

زندگـی و مـرگ دسـت و پا مـی زنند. 

- فسـاد اداری و اخالقـی باعث رسـوایی نظـام جدید و 

متـام افغانها در سـطح دنیا شـد و مـوارد فسـاد از پایین 

تریـن اداره تـا وزارت داخلـه و ارگ رسـانه یـی شـده و 

همـه افغانهـا را رسافگنـده و خجـل سـاخت .

 ، ، سـمتی  قومـی   ، تعصبـات حزبـی  و  اختالفـات   -

زبانـی و منطقـوی بـه اوج خـود رسـید تـا جاییکـه در 

ترکیـب هیئتهـای شـان معیـار قـوم و سـمت اسـت و 

لـو اگـر مناینـده ی یـک قـوم صالحیـت حـرف زدن را 

باشـد. نداشـته 

- سـطح جرایـم، اختـالس، اختطـاف، غصـب، غـدر، 

برکـت  از  دزدی  و  رسقـت  قتـل،  رشـوت،  خیانـت، 

تکمیـل منـود . را  دموکراسـی سـیر صعـودی اش 

- رسقتهـای مسـلحانه، ترورهای زنجیره یی و مسـلحان 

غیـر مسـوول، خواب و آرامـش را از مردم سـلب منوده 

و کشـور به یـک جنگل موحـش تبدیل منوده اسـت.

پـس از گذشـت این مقطـع زمانـی، اربابان دموکراسـی 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه گرچـه دموکراسـی در 

کشـورهای شـان از بهرتیـن نظامهاسـت امـا دیگـر آنها 

منـی خواهنـد آن را بـه افغانهـا تحمیـل مناینـد؛ چـون 

نتیجـه ی مطلوبـی نـداده اسـت ولـی بـا وصـف یـاس 

و نـا امیـدی آنهـا  و  بـا وجـود ایـن همـه رسـوایی هـا،  

هنـوز هـم فرزندان کم سـن و کم تجربه ی دموکراسـی 

در رسـانه هـا، مصاحبـه هـا و نشسـتهای روبـروی داد 

مـی زننـد که دموکراسـی خط رسخ ماسـت و باید از آن 

بـه قیمـت جـان دفـاع صـورت گیرد.

سـوال اینجاسـت کـه هـزاران جوان فـدای دموکراسـی 

شـد، ملیاردهـا دالـر بخاطر آن مـرصف گردید، شـهرها 

و خانـه هـا بخاطر آن ویـران گردید تا اینکه دموکراسـی 

بـه این سـن جوانی رسـید. آیا هنـوز هم از دموکراسـی 

دفـاع مـی کنید ؟ 

آیا هنوز هم دموکراسی ؟ 
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افق  بر  امروز  از  قبل  سال  هفت  حقیقت  وزین  مجله 

مطبوعات آزاد کشور در میان صدها وسایل مطبوعاتی 

از زمان  اندکی  با گذشت  آزاد  این مجلهء  منایان شد. 

داخل اکر خانه هایی شد که اهل آن خواهان حقیقت 

یابی بوده و از دروغ، نیرنگ و فریب رسانه های اجیر 

برعکس  مجلهء حقیقت  بودند.  آمده  تنگ  به  مزدور  و 

غیر  و  »آزاد  بزرگ  شعار  که  مطبوعاتی  و  ها  رسانه 

های  رنگ  و  درشت  خط  به  خود  جبین  به  را  وابسته« 

آن  که  است  برخودار  یی  آزادی  از  نویسند  می  منایان 

آن  از  کابل  اجیر  ادارهء  ساحهء  در  منترشه  مطبوعات 

محروم اند. این مجله وابسته به هیچ کشور، هیچ شبکه 

ارگان  هیچ  و  دولتی  غیر  موسسهء  هیچ  استخباراتی، 

دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی نبوده و به شکل 

پایش  و  دست  اینکه  بدون  را  ملت  آواز  آزادنه  واقعی 

به زنجیر ها و زوالنه های بردگی و غالمی بسته باشد 

همگانی می سازد و دست آوردهای حقیقی مجاهدین 

و  کارکنان  رساند.  می  پرور  مجاهد  مردم  گوش  به  را 

نویسندگان این مجله مکلف نیستند برای نوشتار خود 

از ادارات امنیت کابل اجازه بگیرند و در نوشتار خود به 

شدت محتاط باشند تا در تعارض با مصالح شخصی 

قوماندان  ولسوال،  والی،  وکیل،  وزیر،  معاون،  رئیس، 

امنیه و رئیس امنیت قرار نداشته باشد. آنان بدون اندک 

خوف و بیم از دزدان، رهزنان و فاسدان اداری و اخالقی 

حقایق را بر روی صفحه بازتاب می کنند و حقایق را 

با  و  امانت  و  صداقت  رعایت  و  نظرداشت  در  با  تنها 

تحلیل  خرب،  انتقال  در  متعال  خداوند  از  بیم  و  خوف 

برای خوانندگان حقیقت خواه خود  اوضاع  بررسی  و 

تقدیم می کنند. 

یگانه محدودیت و عدم آزادی این مجله و قلم بدستان 

آن اینست که آنان حق ندارند اخبار و شایعات دروغین 

تهمت،  افرتاء،  از  خود  نوشتار  در  و  کنند  نرش  را 

از  ندارند  اجازه  آنان  بگیرند.  کار  افگنی  پرداز  و  دروغ 

و  شوند  خارج  اخالقی  معاییر  و  رشعی  احکام  دایرهء 

پول، مصلحت شخصی،  آوردن  بدست  برای شهرت، 

خدمت به جهت معین، چاپلوسی وغیره عزت و عفت 

قلم  و  نویسندگان  دهند.  قرار  تجاوز  مورد  را  دیگران 

بدستان این مجله منی توانند دو رو یا ذو وجهین باشند 

و با پلهء ترازو افکار و عقاید خودرا تغییر دهند. آنان از 

روز اول علیه اشغال و در حامیت از جهاد، مقدسات 

دین و نوامیس کشور و اتباع مسلامن آن می نوشتند و 

منهج خویش  در  تبدیل  و  تغییر  اندک  بدون  نیز  امروز 

به هامن منوال در خدمت خوانندگان خود قرار دارند. 

آنان از گشت و گزار آزادانه، منایان شدن در مطبوعات 

تحت  مناطق  در  عامه  مجالس  در  رأی  اظهار  برصی، 

و  الحمد دست  لله  اما  اند  ممنوع  اجیر  ادارهء  کنرتول 

بردگی  و  غالمی  های  حلقه  و  ها  زنجیر  از  شان  پای 

کامال آزاد است.  

اجیر  ادارهء  در ساحات تحت کنرتول  دیگر،  از سوی 

غیر  و  آزاد  بنام  به صدها نرشیات  بلکه  ها  ده  به  کابل 

دست  از  یکی  را  آزادی  این  و  دارند  فعالیت  وابسته 

آوردهای دموکراسی نزده سالهء خود می دانند. آنان در 

انسانیت،  چارچوب  از  شدن  خارج  »آزادی«  حقیقت 

اخالقیت و اسالمیت و »غیر وابسته« محدود نبودن به 

احکام رشع را می نامند. آنان آزاد اند که برای خشنود 

ساخنت باداران و سپانرسان خود دروغ بگویند، تهمت 

بزنند، افرتاء کنند، به عزت و ناموس مردم تجاوز کنند، 

حقایق را تغییر دهند، دروغ را راست و راست را دروغ 

جلوه دهند، حقیقت را پنهان و شایعات را نرش و اشاعه 

مطبوعات واقعًا آزاد
موفق افغان

)به مناسبت هفتمین سال 
مجلهٔ وزین حقیقت(
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منایند و حلقه های بردگی را به دوش حمل کنند. آنها 

توانند  به هر گونه یی که می  نوع و  به هر  اند که  آزاد 

و می خواهند در نرش و پخش فحشاء، رذالت ها، بی 

در  اخالقی  بد  و  دریدگی  عفت  پردگی،  بی  حیایی، 

مجتمع تالش منایند و متامی مردم را بخصوص طبقهء 

جوان را به گودال بد اخالقی بیاندازند. 

این رسانه ها آزاد اند که از اشغالگران تعریف و متجید 

باشند.  آنان را داشته  دالرهای  منایند و پاس پول ها و 

بنابر این آزادی و معتقدات آزادانهء شان، آنان باید ارزش 

های اسالمی و اخالقی، مصالح مردمی و وطن خود را 

اشغالگران  و  دین اسالم  فدای مصلحت های دشمنان 

خاک، وطن و ناموس منایند. 

قوانین  و  اصول  بشمول  معاییر،  همهء  تا  اند  آزاد  آنان 

ژورنالیستی را که خیلی بی رشمانه ادعای احرتام به آن 

را دارند در جریان تهیه خرب، تحلیل و تبرصه زیر پا کرده 

و کسب مقام و طعام منایند. آنان آزاد اند که در جریان 

ادارات  برای  جاسوسی  به  خود،  وظیفهء  و  کار  انجام 

امنیتی نیز بپردازند و در این راستا باید توافق های خاص 

با ادارات امنیت ملی داشته باشند. آنان  و اسناد محرم 

آزاد اند که بعد از اینکه حقیقت خرب را نیز جویا شوند، 

بدست  ملی  امنیت  خاص  فلرتهای  از  خودرا  اخبار 

بگذرانند و با وجود معلومات دقیق و کامل که صد در 

صد در تعارض با اخبار داده شده برای شان می باشد 

اخبار دروغین و تهیه شده توسط امنیت را بدست نرش 

بسپارند و سپس در حلقات تبرصه نشسته بر مبنای آن 

خرب دروغ خود ساخته و خود بافته به عقل های مردم 

بخندند و با تبرصه های سخیف و طفالنهء خویش مردم 

را به متسخر بگیرند. 

آنان آزاد اند تا پله های ترازو را نیز در نظر بگیرند و با 

دزدان،  پلهء  اگر  بجنبند.  راست  و  چپ  به  آن  حرکت 

رهزنان و مفسدان از وزن بیشرت برخوردار بود کوشش 

کنند تا با نرش و اشاعهء اخبار احساسات آنها را خدشه 

مجاهدین  بسوی  ترازو  پلهء  احیانا  اگر  و  نسازند  دار 

مایل شده بود در نرش اخبار خود احتیاط کنند و کلامت 

نا زیبایی را که از سالها در استخدام و استفاده آن عادت 

پیدا کرده بودند و ادارات امنیتی برای آنان برای ناشخوار 

کردن داده بود به درون های متعفن خود مخفی نگهدارند 

و برعکس کلامت نسبتا چاپلوسانه را استخدام کنند. 

ها،  خانه  وزارت  به  خرب  تهیهء  جهت  که  اند  آزاد  آنان 

از  بعد  جمهوری  ریاست  ارگ  و  ملی  امنیت  ادارات 

توبیخ  و  توهین  تعامل  و  رویداد  ها  ده  با  مواجه شدن 

آمیز داخل شوند. آنان آزاد اند که در این نشست ها تنها 

سواالتی را مطرح کنند که از قبل اجازهء طرح آنها را 

دارند و در غیر آن دیگر اجازهء ورود به چنین نشست ها 

را ندارند و در لست سیاه ادارهء اجیر کابل داخل خواهند 

شد. آنان با آزادی کامل می توانند سخنان توهین آمیز 

رئیس مصاب به بیامری عقلی و عصبی را تحمل کنند 

بلکه باید در البالی آن سخنان نادر و کمیاب وی دست 

به دست هم بکوبند و نعرهء موافقت باال کنند. 

بلی این تفاوت میان آزادی های اسالم برای مطبوعات 

و آزادی هایی است که دموکراسی نوع B52 با فلرتهای 

نزده  آورد  این دست  است.  معتقد  آن  به  یی  طبقه  چند 

ساله و خط قرمزی است که اکنون از آن به افتخار یاد 

مگر  نیست.  آن  از  تنازل  به  حارض  کسی  و  شود  می 

از  اعم  سنگرها  همهء  در  اسالمی  امارت  مجاهدین 

آنان  وظیفهء  که  اند  معتقد  فرهنگی  و  نظامی، سیاسی 

امانت، صداقت، اخالص و وفاداری است و حقیقت 

فردا  یا  امروز  و  کرد  پنهان  انگشت  دو  با  توان  منی  را 

چشامن بستهء مردم ساده لوح باز خواهد شد و آنگاه از 

حقیقت و واقعیت آنچه از دروغ و افرتا در جریان بیست 

سال از مطبوعات و رسانه های مزدور شنیده بودند با 

خرب خواهند شد. 

*** مجله وزین حقیقت هفت سال قبل از 
امروز بر افق مطبوعات آزاد کشور در میان 
صدها وسایل مطبوعاتی نمایان شد. این 
مجلهء آزاد با گذشت اندکی از زمان داخل 
اکثر خانه هایی شد که اهل آن خواهان 
حقیقت یابی بوده و از دروغ، نیرنگ و فریب 
رسانه های اجیر و مزدور به تنگ آمده 
بودند. 

*** مجاهدین امارت اسالمی در همهء 
سنگرها اعم از نظامی، سیاسی و فرهنگی 
معتقد اند که وظیفهء آنان امانت، صداقت، 
اخالص و وفاداری است و حقیقت را نمی 
توان با دو انگشت پنهان کرد و امروز یا 
فردا چشمان بستهء مردم ساده لوح باز 
خواهد شد و آنگاه از حقیقت و واقعیت 
آنچه از دروغ و افترا در جریان بیست سال 
از مطبوعات و رسانه های مزدور شنیده 
بودند با خبر خواهند شد.
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ســینه  ســال  ســالیان  کــه  جغرافیائــی  افغانســتان 

مهربانــش در آتــش شــعله ور می ســوزد، مهربانــان 

ــن  ــداران ای ــا غ ــد ام ــانی می کنن ــن جانفش ــن رسزمی ای

می کننــد. فروشــی  وطــن  رسزمیــن 

آتــِش ســینه ایــن رسزمیــن کــم کــم به ســوی خاموشــی 

روان بــود و دیــری نگذشــته بــود کــه اینبار قشــون رسخ 

- ماننــد حیوانــی کــه در مزرعــه از فــرت گرســنگی وارد 

شــده و همــه دار و نــدار مزرعــه را مــی بلعــد- یــورش 

آوردند.

اینهــا نــه بــه ِگل و نــه بــه گُل ایــن رسزمیــن رحــم کردند 

و آنچــه در تــوان داشــنت بــرای نابــودی ایــن مــرز و بــوم 

بــه خــرچ دادند.

ــده  ــوش ش ــش خام ــن آت ــه ای ــت ک ــری نگذش ــا دی ام

آتــش  بلــی  شــد  افروختــه  خطرناک تــری  آتــش  و 

ــش  ــدرت و آت ــش ق ــی، آت ــش مذهب گرای ــب، آت تعص

ــن ... ــن رسزمی ــوس ای ــزِت نام ــدن ع دری

ــر و جــوان، زن و مــرد همــه و همــه  خــورد و کالن، پی

ــامه !!! ــد وامعتص ــدا می کردن ص

ــه معتصــم گونه هــای شــان از  ــت ک ــری نگذش ــا دی ام

ســینه همیــن رسزمیــن رس بلنــد کــرده و نــدای لبیــک یــا 

امــت رســول اللــه را بــه صــدا درآوردنــد.

ــد  ــه می گفتن ــتند و هم ــد داش ــه خوش آمدی ــه زمزم هم

فرشــته های زمینــی وارد شــهرها شــدند - خــوب بــه یــاد 

ــل  ــالمی وارد کاب ــارت اس ــن ام ــه مجاهدی دارم زمانیک

شــدند، یــک شــخص مــوی ســفید دوان دوان نزدیــک 

آمــد و دســت و ریــش یــک مجاهــد جــوان را بوســید 

و فریــاد مــی زد کــه نامــوس مــن نجــات پیــدا کــرد، و 

ــرد و  ــد ک ــامن بلن ــرف آس ــه ط ــود را ب ــای خ ــت ه دس

ــپاس  ــا رب س ــرد: ی ــدا ک ــود ص ــک آل ــامن اش ــا چش ب

کــه بــه دادمــان رســیدی.- خیلــی زود بــاالی ایــن 

ــد،  ــت آم ــی، آرامــش و امنی همــه آتش هــا ســایه همدل

زخم هــا کــم کــم خــوب شــده و اشــک های حــزن بــه 

ــالن داشــت. طــرف خشــکیدن می

ــن  ــن رسزمی ــداران ای ــه غ ــض گون ــم دِل بغ ــاز ه ــا ب ام

رسد نشــده و خیلــی زود در دامــان بی گانــه گان ســقوط 

ــن  ــینه ای ــه و در س ــان گرفت ــا را پشتیبان ش ــد و آنه کردن

رسزمیــن آتــش کفــر و الحــاد، آتــش ظلــم و وحشــت، 

آتــش قتــل و کشــتار و آتــش توهیــن و اهانــت بــه دیــن 

اســالم را برافروختنــد.

پُشــت رسهــم  را  ایــن واژه هــا  اکنــون کــه  همیــن 

آتــش  ایــن  افروخــنت  از  ســال   ۱۹ می نویســم، 

و  آشــکار  صــورت  بــه  را  هــا  بعضــی  می گــذرد، 

این همه ززمهم اهی خوش آدمید

 ِز بهر چیست؟!

نويسنده: استاد محمد بدری
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بعضــی هــا- رعیــت- را بــه صــورت رِسی ســوزاندن و 

. نند می ســوزا

ــت  ــه ی اس ــامن پروان ــابه ه ــا مش ــورت رِسی دقیق ص

ــد  ــا منی دان ــش می چرخــد ام کــه در اطــراف شــعله آت

کــه او را بــه صــورت تدریجــی می بلعــد - بــرای اینهــا 

توســط جنــگ رسد ســیاه را ســفید و تلــخ را شــیرن 

ــد.-  ــوه داده ان جل

امــروز روزی رســیده کــه بلعیــدن آشــکار و رِسی ایــن 

ــد؟!  ــا منی بینی ــد، آی ــه می دانن ــش را هم آت

•کــه مــادر و دخــرت ایــن رسزمیــن حــاال می فهمــد 

ــای  ــه فض ــد و چگون ــش را دریدن ــه حجاب ــه چگون ک

بی حرمتــی و اهانــت را برایشــان مســاعد ســاختند.

در  اخالقــی  فســاد  چگونــه  کــه  می بینــد  •پــدر 

خانــواده اش مــوج می زنــد و چگونــه از کنرتلــش خــارج 

ــد  ــد می بینن ــوب دارن ــواده خ ــه خان ــی ک ــده و آنهای ش

کــه چگونــه دلبندهایشــان بخاطــر یــک تلفــون و یــک 

هــزار افغانــی توســط ســارقین بــه شــهادت می رســند.

•جــوان تحصیــل کــرده کــه ســالهای ســال بــا مشــقت 

کــرده  تحصیــل  امنیتــی  و  اقتصــادی  مشــکالت  و 

اینــک بــرای پیــدا منــودن وظیفــه ی هــر دروازه ی را 

می زنــد امــا جــز صــدای فســاد اداری چیــزی دیگــر را 

منی شــنود.

•تــازه جــوان کــه بــا صدهــا امیــد مکتــب می خوانــد و 

ــد و  ــا درس می خوان ــت فرس ــای طاق ــی ه ــا بی خواب ب

ــط  ــرد، توس ــال را می گی ــور س ــره کانک ــن من خوب تری

یــک ســارق بــه شــهادت رســیده و متــام امیدهایــش را 

ــد. ــر خــاک می کن زی

مــزدوران  کــه  می فهمنــد  همــه  و  می بیننــد  •همــه 

غربی هــا کــه نــه قــرآن را تــالوت می تواننــد و نــه 

منــاز را یــاد دارنــد بــاالی شــان حاکــم شــده و هــر روز 

می نوشــند. را  خون شــان 

از کدام بنامل و به کی بگویم؟!

آنچــه امیــدوار کننــده و نشــاط آور اســت ِز بهــر اینســت 

ــن چــه خــورد و کالن،  ــن رسزمی ــت اهــل ای کــه اکری

چــه جــوان و پیــر و چــه زن و مــرد... همــه و همــه بــه 

یــک نکتــه اتفاقــی رســیده انــد کــه ایــن آتــش شــعله ور 

جــز توســط هــامن طالــب و مجاهــد بــا دیگــر کســی 

خامــوش شــدنی نیســت.

ــه قدمنــای  ــت، آرامــش و نظــام اســالمی را در آین امنی

ــد. ــد می بینن ــب و مجاه طال

صرب لربیز را ِز بهر همین نکته گویم 

ز همین نکته زمزمه خوش آمدید هم گویم 

مرحبا یا طالب مرحبا !!!

۱۸/۷/۱۳۹۹

آنچه امیدوار کننده و نشاط آور است ِز بهر 
اینست که اکثریت اهل این سرزمین چه خورد 
و کالن، چه جوان و پیر و چه زن و مرد... همه 
و همه به یک نکته اتفاقی رسیده اند که 
این آتش شعله ور جز توسط همان طالب و 
مجاهد با دیگر کسی خاموش شدنی نیست.
امنیت، آرامش و نظام اسالمی را در آینه 
قدنمای طالب و مجاهد می بینند.
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نـن سـبا په ټولنیـزو رسـنیو کې هغـه عکسـونه مخې ته 

راځـي چـې امریکایي ټانګونـه په ټاټونو او پالسـټیکونو 

کې نغښـتي په ټیلرو کې بار او د افغانسـتان او پاکسـتان 

پـه عامـو الرو لیـدل کیږي. پـه تیرو ۱۹ کلونـو کې هم 

مـوږ دغـه صحنې لیدلې، لـه امریکا څخـه د ټانګونو او 

نـورو جنګـي ابـزارو نـه شـلیدونکی کتـار را روان و، دا 

کتـار دومـره اوږد او مسلسـل و چـې حتی د افغانسـتان 

دا  ځـل د  امـا  یـې خـراب کـړل.  پاخـه رسکونـه  ډیـر 

امریکایـي ټانګونـو د کتـار خـربه برعکس ده. کـه پخوا 

دا ټانګونـه د جګـړې کرښـو تـه روان وو، نـن یـې مخـه 

اوښـتې،په دې ورځـو کـې  لـه هیـواد څخه د تيښـتې په 

حـال کـې دی او بیرتـه د امریـکا پـر خوا سـتنیږي.

د  دلتـه  چـې  معنـی  دا  سـتنیدل  ټانګونـو  امریکایـي  د 

وخـت تـر ټولو سـرت فرعوين ځـواک، هغه چـې دفاعي 

بودیجـه د ټولـې نـړۍ د دفاعـي بودیجـې ۴۰ فیصـده 

تشـکیلوي، هغـه امریکا چې له سـړې جګړې وروسـته 

یـې ځان د نـړۍ بالمنازع زبرځـواک ګاڼه، هغـه امریکا 

چـې پـه نړیوالو جګړو کـې یې د بریالیتـوب ویاړ درلود 

او باالخـره هغـه امریـکا چـې د نـړۍ ابرقدرتونـه یـې له 

نـوم څخـه ویریـږي او چـې چیرته یې پوځي ګام ایښـی 

بیـا یـې نـه دی پورته کړی. مګـر د الله تعالـی په نرصت 

او زمـوږ د مؤمـن ولـس د بـې سـاري قربانیـو پـه برکت 

زمـوږ په هیواد کـې د هامغه فرعـوين امپراطورۍ غرور 

رانسـکور شـو. هیبـت یـې خنثـی شـو، ټکنالـوژي یـې 

ناکامـه شـوه، عزم یـې مات شـو او باالخره تاسـو وینئ 

چـې فـوالدي ټانګونـه یې خائـب او خـارس د جګړې له 

ډګـره په تیښـته دي.

د امریـکا پـر خالف زمـوږ د مؤمن ولـس ۱۹ کلن جهاد 

د اسـالمي تاریـخ هغـه عربتنـاک بـاب دی چـې شـاید 

تـر دې پخـوا د تاریـخ پاڼـو د داسـې کومـې نامتوازنـې 

او پنـد آمـوزې جګـړې مثـال نـه وي لیدلـی. هـو، مـوږ 

پـه تاریـخ کـې لولـو چې پـه اسـالمي نـړۍ لـه بیالبیلو 

اړخونـو څخـه بیالبیلـو یرغلګـرو سـرتې حملـې کړې 

دي. مسـلامنانو په سـختو حاالتو کې په کمـو امکاناتو 

د امریکایي ټانګونو شاګرځ، 
پر مادیت د ایمان بریا 

قاري حبيب
)لیکوال، شاعر او مورخ(
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وررسه جهـاد او مقابلـې کـړې او باالخـره یې دښـمن ته 

شکسـت ورکـړی دی. امـا د افغانسـتان معـارص جهـاد 

ځکـه منحـرص بفـرد ګڼلـی شـو چـې دلتـه جګـړه خورا 

نامتوازنـه وه. 

نامتوازنـه ځکـه چـې یـوه اړخ تـه د امریـکا پـه مرشۍ د 

ناټو سـرت پوځي تړون، وررسه یې منطقوي ګوډاګیان او 

وررسه د نړۍ د بیالبیلو هیوادونو سـیايس، اسـتخبارات 

او تبلیغـات مالتـړ، چې ښـایي دومره سـرت ایتالف پخوا 

کلـه هـم نـه وي لیـدل شـوی. ځکـه زمـوږ پـه یـاد دي 

چـې ۱۹ کالـه پخوا کلـه امریکایانو پر افغانسـتان یرغل 

وکـړ، پـه ټولـه نـړۍ کـې یـوازې د یـوه هیـواد مـرش ) د 

عـراق صدام حسـین( دغـه یرغـل وغانده او نـور په دې 

پراخـه نـړۍ کې هیڅ سـیايس مرش دغـه ظاملانه تجاوز 

نـاروا ونـه بالـه، بلکې ټولو ټولـو وررسه یـا عالنیه مالتړ 

ښـکاره کاوه او یـا یـې پـه سـکوت او پټـه خولـه رسه د 

رضامنـدۍ موقـف نیولی وو.

وړانـدې  پـه  ایتـالف  پوځـي  عاملګیـر  او  سـرت  دې  د 

زمـوږ تـش اليس  مجاهدیـن وو. هغـه مجاهدیـن چې 

نـه خـو یـې پرمختللـې وسـلې درلـودې، نـه یـې د پټـې 

او پنـاه ځـای درلـود او نـه یـې پـه ټولـه نـړۍ کـې کـوم 

خواخـوږی درلـود. خـو همـدې مجاهدینـو یوه وسـله 

درلـوده، چـې هغـه پـه اللـه تعالی قـوي ایـامن او توکل 

و. دوی د اللـه تعالـی تـوکل کاف وبالـه پـه لـوړ عـزم 

د امریکایـي فرعونیـت مقابلـې تـه ودریـدل. د همـدې 

ایـامن او تـوکل پـه برکـت یـې اللـه تعالـی پـه ناڅیـزه 

وسـلو کـې اثـر پیـدا کړ. 

کلـن   ۱۹ جهـاد  د  زمـوږ  خـالف  پـر  امریـکا  د  کـه 

نظـره  لـه  محاسـبې  عقـيل  او  عقـل  ده  رسګذشـت 

وګـورو نـو پـه ظاهـري وسـائلو د امریکا ماتول سـخت 

معلومیـدل. ځکه که یـوازې همدا تښـتیدونکي ټانګونه 

پرمختلـيل  ټولـو  تـر  نـړۍ  د  ټانګونـه  دغـه  راواخلـو. 

جنګـي ابـزار ګڼـل کیـږي. داسـې ډیزایـن شـوي چـې 

ټانـګ ضـد مرمۍ وربانـدې ډیر اثـر نه لري او په آسـانه 

اور نـه اخـيل. خـو همدغـه پرمختلـيل وسـائط چـې د 

نـړۍ پرمختلـيل راکـټ انـداز یې پـه ماتولـو عاجز وو، 

اللـه تعالـی د هغـو بوشـکه یـي بونـو پـه واسـطه ریـز 

مریـز او پـه تیښـته مجبـور کـړل چـې مجاهدیـن یـې په 

خپـل الس جـوړوي او ډیـر کـم مـرصف لـري.

کومـه  یـوازې  امریـکا شکسـت  د  کـې  افغانسـتان  پـه 

نامتوازنـه  دا  بلکـې  ده،  نـه  پیښـه  پوځـي  او  سـیايس 

جګـړه، د مجاهدینـو ثبـات، د اللـه تعالی نـرصت او پر 

مادیـت د ایـامن بریـا بایـد په دقیـق ډول له علمـي اړخه 

وڅیـړل يش. دلتـه د الهـي نـرصت ښـکاره بیلګـې بایـد 

ثبـت او د تاریـخ پاڼـو تـه وسـپارل يش. ځکـه دا بریـا 

ډیـر داسـې ایـامن افـروز واقعـات لـري چـې د مؤمنانو 

عقیـدې وررسه مضبوطیـږي، پـه الهـي نرصت یـې باور 

پیـاوړی کیـږي او باالخـره د دښـمن پـه وړانـدې په لوړ 

مـورال مقاومـت تـه وړانـدې کیـږي.

پـه افغانسـتان کـې د امریـکا شکسـت د معـارص تاریخ 

هغـه واقعـه ده چې په مروجـو قواعدو کې نـه ځایيږي، 

هیچـا دا اټـکل نـه و کړی چـې دغه لوی ایتـالف به ماته 

خـوري او داسـې ځوړنـد رسه به له دې هیواد سـتنیږي. 

مګـر یوازې د رښـتیني ایـامن خاوندانو پـه الهي نرصت 

بـاور درلـود. دا دی یـو ځـل بیـا پـر مادیـت د ایـامن د 

بریـا خـربه ثابتـه شـوه او مـوږ ولیـدل چـې تـش السـو 

مجاهدینـو د امریکایـي فـوالدي ټانګونه وځغلـول او دا 

دی روان دي پـه تیښـته دي.

*** هغه امریکا چې په نړیوالو جګړو کې 
یې د بریالیتوب ویاړ درلود او باالخره هغه 
امریکا چې د نړۍ ابرقدرتونه یې له نوم څخه 
ویریږي او چې چیرته یې پوځي ګام ایښی 
بیا یې نه دی پورته کړی. مګر د اهلل تعالی 
په نصرت او زموږ د مؤمن ولس د بې ساري 
قربانیو په برکت زموږ په هیواد کې د هماغه 
فرعوني امپراطورۍ غرور رانسکور شو.

***  په افغانستان کې د امریکا شکست 
یوازې کومه سیاسي او پوځي پیښه نه ده، 
بلکې دا نامتوازنه جګړه، د مجاهدینو ثبات، 
د اهلل تعالی نصرت او پر مادیت د ایمان بریا 
باید په دقیق ډول له علمي اړخه وڅیړل شي.



حقیقت

سال هفتم - شماره هفتم
محرم و صفر 1442 هـ ق

52

یا  ید  وضع  معنای  به  حقوقی  لفظ  در  نظامی  اشغال 

ترصف درآوردن است و به عنوان عملی جائرانه مغایر 

با حقوق بین امللل شناخته شده که همواره با تهاجم و 

تجاوز مسلحانه به یک قلمرو همراه است. البته چه بسا 

تهاجامت مسلحانه ای که منجر به اشغال نظامی نشده 

و در حد یک عمل تجاوزکارانه باقی باند.

است،  زمانی  تفاوت  یک  واقع  در  دو  این  بین  تفاوت 

که  است  رسزمین  یک  به  شدید  حمله  نظامی  تهاجم 

راه اشغال را باز می کند و اشغال هامن استقرار اقتدار 

طوالنی  بیش  و  کم  زمان  در  که  است  دشمن  نظامی 

صورت می گیرد اما اساسا موقتی است.

به عبارت دیگر در اشغال نوعی استمرار و غلبه هرچند 

موقت و کوتاه مدت نهفته است و به خوبی  پیداست 

و  صدمه  ایراد  با  مهاجم  کشور  تهاجم،  مرحله  در  که 

تحصیل  دنبال  به  دشمن  مدافع  نیروهای  به  خسارت 

کنرتول موثر است.

یک  در  قدرت  موثر  موقت  کنرتول  به  نظامی  اشغال 

بدون  اما  رسمی  حاکمیت  تحت  که  خاص  رسزمین 

نیروهای نظامی گفته  به وسیله  حاکمیت واقعی است 

می شود. اشغال نظامی در ماهیت با ضمیمه کردن یک 

منطقه به حکومت خود متفاوت است چراکه موقتی است 

ادعا برای حاکمیت دائم بر یک رسزمین متفاوت  با  و 

است. این اشغال بر اساس طبیعت نظامی اش حقوق  

شهروندی را به جمعیت تحت انقیادی اش اعطا منی کند.

سوق  موقعیت  دلیل  به  افغانستان  ما  عزیز  کشور 

الجیشی و خاص جغرافیایی خود همواره مورد تاخت و 

تاز قدرت های منطقوی و جهانی قرار گرفته که هر بار 

متجاوزین و اشغالگران با شکست های فاحشی مواجه 

شده اند. پیشینه بحران کنونی افغانستان نیز- به مداخله 

سیاسی و سپس هجوم نظامی شوروی سابق و اشغال 

کشور توسط  آنها – برمی گردد. 

و  ها  دلیری  ها،  رشادت  با  افغانستان   مسلامن  ملت 

متحمل شدن قربانی های مالی و جانی توانستند شوروی 

را به زانو در آورند و بعد از آن حکومت دست نشانده 

وقت را با سقوط مواجه کنند. اما این خوشحالی دوام 

نکرد و رهربانی که با خون مردم تجارت کردند کشور را 

به بحرانی دیگر سوق دادند و جنگ های داخلی و برادر 

کشی ها آغاز شد. 

بر رس هر چهارراهی کابل  را ویران کردند.  زیبا  کابل 

شده  تاراج  مردم  اموال  و  مال  بود  گانه  جدا  حکومتی 

از  بعضی  در  نبودند حتی  امان  در  نیز  مردم  نوامیس  و 

ساحات این کشور اسالمی با پرس بچه ها اعامل منافی 

میالدی   1994 سال  در  که  بود  آنجا  شد.  می  عفت 

حرکتی خود جوش از علام و طالب العلم ها پا به عرصه 

وجود گذاشتند. از آنجائیکه این حرکت به خاطر رضای 

الله و برقراری اوامر او تعالی توسط بندگان صالح اش 

مختلف  والیات  که  نگذشت  دیری  بود،  شده  تشکیل 

یکی پس از دیگری به ترصف آنها در می آمدند.

حافظ محمد بشارت اشغال نظامی
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و  از زیر یوغ ظاملان رها شده  نیز   سال 1996 کابل 

تحت ترصف لشکر نور و سپاه اسالم در آمد. تحریک 

در  اسالمی  و  نیرومند  حکومتی  بسان  طالبان  اسالمی 

آمد و امارت اسالمی طالبان با جان فشانی ها و قربانی 

های کم نظیری در تاریخ کشور که مهمرتین آنها واقعه 

دشت لیلی بود، عرض اندام منود. این در حالی بود که 

همه مسلامنان جهان از تشکیل یک حکومت اسالمی نا 

امید شده بودند اما با روی کار آمدن این حرکت مقدس 

از گوشه گوشه  با احساس  مسلامنان روشن ضمیر و 

دنیا به این صف مقدس می پیوستند و با امیراملومنین 

بیعت می منودند.

و  کار کشته  عیار، چریکی  میان مجاهد متام  این  در   

مهندسی دانا به نام اسامه بن الدن تقبله الله نیز با همه 

تکنولیژی  و  مالی  نظامی،  امکانات  و  امر  تحت  افراد 

استکبار  که  بود  آنجا  شد.  همراه  قافله  این  با  خود 

جهانی )آمریکا( که بعد از فروپاشی رقیب دیرین اش 

میدان  تاز  یکه  و  جهان  ارباب  را  خود  شوروی  یعنی 

می دانست از تشکیل حکومتی که مانند دوران طالئی 

اسالم، تنها مرز آن عقیده و ایامن بود احساس خطر کرد. 

آمریکا از هامن اوایل با اجیر کردن بعضی از کشورها 

امارت اسالمی طالبان را که بر بیش از 90 فیصد خاک 

افغانستان حاکم بود را به رسمیت نشناختند و تحریم 

های اقتصادی و نظامی بر علیه آنها وضع کردند.

از آنجائیکه مجاهدین امارت اسالمی از مامور تا امیر و 

از قاعده تا قائد از عزمی متین و ایامنی راسخ برخوردار 

نکاست.  چیزی  آنها  ارارده  از  ها  تحریم  این  بودند 

از  بعد  مختلف  های  تراشی  بهانه  با  امریکا  رسانجام 

به  نظامی  هجوم  صدد  در   2001 سپتامرب   11 حادثه 

افغانستان و اشغال آن شدند. رسانجام به روز 7 اکتوبر 

هامن سال هجوم وحشیانه خویش را از زمین هوا و دریا 

آغاز کردند.

 در این هجوم مشتی اجیر داخلی و تشنه به قدرت آنان 

جنگی  با  ابتدا  در  هجوم  این  کردند.  می  همراهی  را 

انواع  با  مسلح  دندان  تا  ارتشی  یکطرف  که  برابر  نا 

دیگر  طرفی  از  و  داخلی  اجیران  و  مدرن  تسلیحات 

ارتشی با تسلیحات مادی کم ولی با ایامن های راسخ 

اسالمی  امارت  و مجاهدین رسبکف  آغاز شد  بودند، 

کردند  می  دفاع  خویش  میهن  از  زیاد  های  قربانی  با 

منونه بارز آن زندان شربغان بود. عالوه بر همه این ها 

مجاهدین امارت اسالمی مصمم بر دفاع همه جانبه از 

میهن اسالمی خویش با هر قیمتی که شده بودند. امیر 

املومنین که وضعیت را تحلیل کرد برای جلوگیری از 

تلفات مالی و جانی مجاهدین امارت اسالمی و مردم 

از  تا  داد  دستور  حرکت  این  منسوبین  همه  به  ملکی، 

حمالت  قوا  تجدید  از  بعد  و  بردارند  دست  مقاومت 

امارت  کار  اساس  چون  کنند.  آغاز  را  خود  چریکی 

مجاهدین  است،  امیر  از  طاعت  و  سمع  بر  اسالمی 

امارت اسالمی به تاسی از امر امیر از آن اطاعت کردند.   

پس از این هجوم وحشیانه، آمریکا برای استحکام پایه 

فرد  به ریاست  را  فرمایشی  اشغال خود حکومتی  های 

منایشی  جلسه  در  خویش  اطمینان  مورد  و  نظر  مورد 

آمریکائی  محافظین  با  را  آن  رسان  و  کرده  ایجاد  »بُن« 

تانک  بر  سوار  و  فرستاده  افغانستان  به  هواپیامهای  و 

رسان  و  افراد  کردند.  اشغال  را  ارگ  آمریکایی  های 

نیستند  و  نبودند  بیش  غالمانی  کابل  فرمایشی  اداره 

این  در  تا  بود  این  غربیان  و  ها  آمریکائی  خواست  و 

غرب  قوانین  و  فحشا  دروغینش،  دموکراسی  رسزمین 

رسزمین  افغانستان  اینکه  از  غافل  اما  سازند  حاکم  را 

شیران، خاک اولیا، مهد دلیران بوده که درخت آزادی آن 

با خون شهدا آبیاری شده و وجب به وجب آن با خون 

اشغالگران رنگین شده است- مردم آن  خاصیت آهن را 

دارند هر قدر کوبیده شوند محکم تر می شوند. ازیرنو 

افغانها سنت آبا و اجداد خویش را زنده کرده واز سالیان 

اول اشغال امریکا بود که بار دیگر مبارزین راه حق به 

ندای رهرب و امیر دلها لبیک گفتند و با جانی تازه قوت 

گرفتند و جنگ های چریکی و حمالت خود را باالی 

النه های آمریکائیان و غالمان شان شدت بخشیدند.

و  و چور  قومگرایی  فساد،  بر  کابل  اداره  آنجائیکه  از   

چپاول بنیان گذاری شده بود زود در انزوا قرار گرفت. 

آمریکائیان و  به  و  آنکه جنگ ها شدت گرفتند  از  بعد 

طرف  یک  از  شد.  وارد  محکم  رضبات  شان  اجیران 

*** تحریک اسالمی طالبان بسان حکومتی 
نیرومند و اسالمی در آمد و امارت اسالمی 
طالبان با جان فشانی ها و قربانی های کم 
نظیری در تاریخ کشور که مهمترین آنها 
واقعه دشت لیلی بود، عرض اندام نمود. 

*** افغانستان سرزمین شیران، خاک اولیا، 
مهد دلیران بوده که درخت آزادی آن با خون 
شهدا آبیاری شده و وجب به وجب آن با خون 
اشغالگران رنگین شده است. 
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اشغال نظامی و از طرفی دیگر اشغال فکری و فرهنگی 

بر ملت حاکم شده بود و مجاهدین امارت اسالمی با 

گذشت زمان قوی تر و استوار تر وارد مبارزه شدند و 

قربانی های بیشامری را متحمل شدند خالصه اینکه بار 

دیگر دروازه فتوحات برروی مجاهدین امارت اسالمی 

نا  شان  گوش  به  حلقه  وغالمان  ها  آمریکائی  شد  باز 

دیگری  از  پس  یکی  شده  اشغال  مناطق  شدند.  امید 

طعم آزادی را چشیدند و حس آزادی خواهی و استعامر 

ستیزی در میان همه مردم و اقشار جامعه زنده شد.  

حمالت  خود  زهرآگین  تبلیغات  با  آمریکائیان  اگرچه 

پی  در  مجاهدین  رهربان  رساندن  به شهادت  و  هوایی 

را  صف  این  جهادی  ای  مبارزه  و  صدا  که  بودند  این 

عامل  مجاهدین  مقاومت  برعکس  اما  سازند  خاموش 

ناکامی و شکست فاحش نظامی و اقتصادی اشغالگران 

اسالمی،  امارت  مجاهدین  خواست  آنجائیکه  از  شد. 

ملت  اقشار  همه  بوده  الهی  فریضه  و  ملت  خواست 

مساجد،  از  خواهی  آزادی  صدای  و  خیسته  مبارزه  به 

میان  این  در  بلند شد.  و شهرها  قریه جات  و  مدارس 

به  العلامن  طالب  سازی  آماده  در  دینی  مدارس  نقش 

مالی  جهاد  در  خیرین  و  تجار  نقش  مسلحانه،  جهاد 

اساتید پوهنتون و جوانان روشن را سنگرهای  و نقش 

جهاد تعلیمی را همزمان با جهاد نظامی گرم نگهداشته 

سالیان  طول  در  ها  آمریکائی  گرفت.  نادیده  نباید  اند 

ترویج  کشور،  اشغال  که  شان  آرزوی  به  متامدی 

فحاشی و بی بند باری و سیکوالریزم بود دست نیافته 

و ناکام شدند. و برای نجات خود از این مهلکه، رو به 

گفتگو و راه حل سیاسی آوردند. آمریکائی ها که خود 

را در میدان سیاست هوشیار و مسئولین امارت اسالمی 

را سطحی نگر و ساده می پنداشتند و می خواستند تا 

خواسته های خود بر آنها تحمیل کنند اما غافل از اینکه 

هامنگونه که درمیدان های نربد نرصت خداوند شامل 

های  میدان  در  بوده،  اسالمی  امارت  مجاهدین  حال 

مذاکره نیز قوی عمل کردند. طوریکه بارها رسان کاخ 

شان  های  مصاحبه  در  ناتو  نظامی  فرماندهان  و  سفید 

اعرتاف به شکست خود کردند و طالبان را قوی، زیرک 

و افغان های اصیل خطاب کردند. باالخره بعد از 18 

ماه مذاکره،  به تاریخ 29 فربوری 2020 معاهده ختم 

اشغال در دوحه توسط خلیلزاد از طرف آمریکا و رهرب 

از  منایندگی  به  برادر  عبدالغنی  مال  زمان  یوسف  دلها 

ملت مجاهد پرور افغانستان، به امضاء رسید.

 ۳۰ حدود  منایندگان  توافقنامه  این  امضای  مراسم  در 

ترکیه  و  قطر  آمریکا،  خارجه  وزرای  جمله  از  کشور 

بینی  که  خداوند  سنت  است  این  داشتند.  حضور 

مستکربان و زیاده خواهان توسط بندگان مخلص خود 

می  زمین  به  اند  برخوردار  مادی  اندک  وسایل  از  که 

مالد. در این مراسم هیئت امارت اسالمی که منایندگان 

که  بودند  کسانی  باشند،  می  افغانستان  مردم  حقیقی 

روزی توسط همین آمریکائی ها اسیر شده بودند اما در 

این روز یوسف گونه با عزت و وقار شاهد حقارت و به 

زانو نشسنت استکبار جهانی در محر رسانه های بین 

املللی بودند.

در  هیچگاه  که  منودند  وعده  پیامنانش  هم  و  آمریکا   

امور افغانستان مداخله نکنند و امارت اسالمی بار دیگر 

منود.  حاصل  منطقوی  و  جهانی  مرشوعیت  و  اقتدار 

افغانستان  ترک  حال  در  معاهده  اساس  بر  اشغالگران 

رسزمین  که  شد  ثابت   دیگر  بار  افغانستان  و  است 

به  چشم  اشغالگریکه  هر  هاست  امپراتوری  گورستان 

شکست  است  بهرت  باز  دارد  پرور  مجاهد  خاک  این 

آمریکائی ها را برای خود درس عربت بداند.

بعد از امضای این توافقنامه یک مرحله اعتامدسازی آغاز 

شد  که آزادی حدود پنج هزار زندانی امارت اسالمی و 

یک هزار از نیروهای امنیتی اداره کابل  نیز بخشی از آن 

بود عملی شد و شیر مردان افغان که سالها از آغوش 

گرم خانواده های شان محروم بودند با رسبلندی دنیا و 

آخرت به خانه های شان بازگشتند.

*** از آنجائیکه خواست مجاهدین امارت 
اسالمی، خواست ملت و فریضه الهی بوده 
همه اقشار ملت به مبارزه خیسته و صدای 

آزادی خواهی از مساجد، مدارس و قریه جات 
و شهرها بلند شد.

*** همانگونه که درمیدان های نبرد نصرت 
خداوند شامل حال مجاهدین امارت اسالمی 

بوده، در میدان های مذاکره نیز قوی عمل 
کردند. طوریکه بارها سران کاخ سفید و 
فرماندهان نظامی ناتو در مصاحبه های 

شان اعتراف به شکست خود کردند و طالبان 
را قوی، زیرک و افغان های اصیل خطاب 

کردند.
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نیروی انسانی
با وجود آن که تجهیزات جنگی جدید و قدرت نظامی 

در دست یابی به پیروزی اهمیت باالیی دارند، اما این 

نیروی انسانی است که حرف اول و آخر را می زند. به 

آمار زیر توجه کنید:

- جمعیت کل: 321،368،864

- نیروی انسانی موجود برای تعلیم و رشکت در جنگ: 

145،215،000

- نیروی انسانی مناسب برای خدمت: 120،025،000

می  نظامی  خدمت  سن  به  سالیانه  که  افرادی  شامر   -

رسند: 4،220،000

- نیروی خط مقدم فعال: 1،400،000

- نیروی ذخیره ی فعال: 1،100،000

سیستم های زمینی
تانک  به  توان  می  زمینی  های  نیرو  تجهیزات  از جمله 

های اصلی میدان نربد، تانک های سبک، خودرو ها و 

نفربرهای زره پوش جنگی و خودرو های جنگی پیاده 

نظام اشاره کرد.

- شامر تانک ها: 8،848

- خودرو های زره پوش جنگی: 41،062

- توپ های خودکششی: 1،934

- توپخانه ی متحرک: 1،299

- سیستم پرتاب موشک های متعدد: 1،331

قدرت هوایی
های  هواگرد  نوع  دو  هر  شامل  آمریکا  هوایی  قدرت 

های  کمپانی  از  بال  گردنده  های  هواگرد  و  بال  ثابت 

مختلف می شود.

- شامر کل پرنده های جنگی: 13،444

- جنگنده ها: 2،308

- هواگرد های ثابت بال ویژه ی حمله ی هوایی: 2،785

- هواپیام های ویژه ی حمل و نقل: 5،739

- هواپیام های آموزشی: 2،771

- بالگرد ها: 6،084

- بالگرد های جنگنده: 957

نگاهی بر توان نظامی آمریکا 
آماده و تنظيم: سلمان هروی

)بخش دوم(
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قدرت دریایی
شامل  شامل  زیر  لیست  در  دریایی  نیروی  توان  کل 

های  ناو  از  متشکل  خود  که  بوده  جنگی  های  کشتی 

هواپیام بر، ناوچه ها، ناوشکن ها، ناوچه های سبک، 

و  پشتیبان آب خاکی  شناور های گشتی، کشتی های 

است. کشتی  پیاده کن  نیرو  یا  آب خاکی  های  ناوچه 

بندی جای می گیرند.  تقسیم  این  نیز در  امدادی  های 

مجموع قدرت نیروی دریایی آمریکا شامل متامی این 

تجهیزات فعال می شود.  که در این قسمت تعدادی از 

مهمرتین ها لیست شده است:

- کل توان نیروی دریایی: 415

- ناو های هواپیام بر: 19

- ناو های محافظ: 6

- ناوشکن ها: 62

- ناوچه های سبک: 0

ناوچه های سبک به عنوان یکی از مهم ترین بخش های 

ناوگان دریایی به شامر می رود، با این حال این دسته 

ناوچه های جنگی تنها در نیرو های دریایی کوچک تر 

دنیا یافت می شوند.

- زیر دریایی ها: 75

- کشتی های دفاع ساحلی: 13

منابع
ی  حیطه  در  حاصله  های  پیرشفت  متام  وجود  با 

مواد  و  نفت  جنگی،  میادین  در  حضور  و  تکنولوژی 

نفتی همچنان حیات بخش نیرو های جنگ و مهم ترین 

پشتیبان اقتصادی آن محسوب می شوند.

bbl/day8،653،000  :تولید نفت -

bbl/day19،000،000  :مرصف نفت -

  bbl/day36،520،000،000  :ذخایر نفتی تایید شده -

اعداد باال براساس واحد بشکه در روز خوانده می شوند 

ما باید توجه داشت: شاخص تولید و مرصف بشکه ای 

نفت در آمریکا که مخفف آن به صورت bbl نشان داده 

می شود، واحدی در حجم است که مقیاس استاندارد 

 42 معادل  نفت  بشکه  یک  آمریکا  در  ندارد.  جهانی 

گالن آمریکایی بوده که خود برابر 159 لیرت است.

تدارکات
از جمله پر اهمیت ترین فاکتور هایی که در متامی جنگ 

ها باید مد نظر قرار گیرد، محاسبات است. محاسبات 

الزم  تدارکات  ترین  کامل  سازی  آماده  به  منجر  دقیق 

خواهد شد.

- نیروی کار: 155،900،000

- کشتی های تجاری: 393

- بنادر و پایانه های مهم: 24

- پوشش جاده ای: 6،586،610 کیلومرت

- پوشش راه آهن: 224،792 کیلومرت

- فرودگاه های قابل استفاده: 13،513

وضعیت مالی
رصف نظر از تعداد نیرو ها و یا تجهیزاتی که در اختیار 

آن ها قرار می گیرد، بودجه ای که رصف عملیات های 

جنگی می شود، نخستین عامل تعیین کننده در پیروزی 

و یا شکست خواهد بود.

- بودجه ی دفاعی: 581،000،000،000 دالر

- بدهی خارجی: 17،260،000،000،000 دالر

- ذخایر ارزی خارجی و طال: 130،100،000،000 

دالر

 17،350،000،000،000 خرید:  قدرت  برابری   -

دالر

جفرافیا
بر  توانند  می  بالقوه  مختلف،  جغرافیایی  های  فاکتور 

گذار  تاثیر  جنگ  ی  نتیجه  و  کشور  یک  دفاعی  توان 

باشند.

- مساحت مربع زمین: 9،826،675 کیلومرت

- خط ساحلی: 19،924 کیلومرت

- مرز مشرتک: 12،048 کیلومرت

- راه های آبی: 41،009 کیلومرت

الزم به ذکر است که هیچ گونه اطالعاتی از سالح ها 

و تجهیزات هسته ای آمریکا در این لیست آورده نشده 

است.

آمریکا تا سال ۲۰۰۵ بیش از ۷۰۰ پایگاه در ۳۶ کشور 

داشته است که برخی از بزرگ ترین آنان عبارت اند از:

حدود  در  منطقه ای  اشتوتگارتک  اروپا-  فرماندهی   .۱

۱۳ میلیون مایل مربع را در ۸۹ کشور از نروژ تا بالتیک 

در  هوپ  گود  کیپ  تا  خاورمیانه  از  بخشی  مدیرتانه 

آفریقای جنوبی را تحت پوشش هوایی دریایی و زمینی 

دارد.

گروه  یکصدم  مرکز  و  هفتم  ارتش  آموزشی  مرکز   .۲

پشتیبانی در شهر Grafenwoehr آملان.
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 Fort ۳. مرکز مترین در آب و هوای استوایی در شهر

Clayton پاناما از ۱۹۶۲

۴. مرکز نیروی دریایی در اروپا و گوام که ۱۰۰ میلیون 

مایل مربع را در برمی گیرد و شامل ۲۰۰ کشتی و ۲۵۰ 

هزار دریانورد است

Keflavik, Iceland ۵. مرکز هوایی نیروی دریایی در

Naples, Italy ،۶. مقر پشتیبانی دریایی در

 Rota, الطارق  جبل  تنگه  اسپانیا  در  دریایی  مقر   .۷

Spain

 Sasebo, ژاپن  در  دریایی  نیروی  عملیاتی  پایگاه   .۸

Japan این پایگاه مقر ناوگان هفتم دریایی با ۶۰ کشتی 

۳۵۰ جنگنده و ۶۰ هزار پرسنل است

سیگونال  ایستگاه   Sigonella Italyهوایی پایگاه   .۹

ویژه عملیات در مدیرتانه است. این پایگاه مرکز استقرار 

۳۱۰۰ نظامی و ۸۰۰ غیرنظامی است که بیشرت به یگان 

هوایی شانزدهم و ناوگان جنگی سی و یکم اختصاص 

دارد.

 Tuzla Air Base, ۱۰. پایگاه هوایی توزال در بوسنی

Bosnia-Herzegovina

مختص  ترکیه  جنوب  در   Incirlikهوایی پایگاه   .۱۱

یگان سی و نهم رزمی هوایی است

 Kadena Air Base at Okinawa ۱۲. پایگاه هوایی

در ژاپن

۱۳. پایگاه هوایی Misawa Air Base در ژاپن جزیره 

Honsyu مرکز یگان سی و پنجم رزمی

۱۴. پایگاه هوایی Yokota Air Force Base ژاپن در 

۲۸ مایلی توکیو مقر یگان ترابری ۳۷۴

۱۵. پایگاه هواییUSMC Air Station Iwakuni در 

هیروشیام  مایلی   ۴۵

هوایی  نیروی  مرکز 

یکم نیروی دریایی 

هوایی  پایگاه   .۱۶

 Kunsan Air Base

در کره جنوبی

مقر  مایلی سئول   ۱۵

رزمی  هشتم  یگان 

نیروی هوایی

هوایی  پایگاه   .۱۷

Osan Air Base کره 

جنوبی گروه

۵۱ رزمی هوایی و یگان هفتم هوایی 

آملان  در   Ramstein Air Base هوایی  پایگاه   .۱۸

یگان ترابری هوایی هشتاد و ششم 

۱۹. پایگاه هوایی Taszar Air Base مجارستان وابسته 

به یگان ۴۰۶ ام 

۲۰. پایگاه هوایی در بگرام افغانستان:

این میدان هوایی نظامی آمریکا در خاک افغانستان، تنها 

حدود 1220 کیلومرت از مرزهای ایران فاصله دارد اما 4 

پایگاه نظامی که بیشرت مورد استفاده نیروهای آمریکایی 

است در فواصلی بسیار کمرت این مقدار قرار دارند. 

کنرتل،  برج  یک  بزرگ،  آشیانه   ۳ داری  بگرام  پایگاه   

چندین ساختامن پشتیبانی و ۱۳۰۰۰۰ مرت مربع فضای 

پرواز است. 

طیارات  عمده  استقرار  محل  که  بگرام  هوایی  پایگاه   

ترابری و جنگنده های آمریکایی و سایر کشورها است، 

در فاصله 730 میداهوایی کابل قرار دارد.

طیارات  پذیرای  کیلومرت   3 باند  طول  با  بگرام  پایگاه   

گلوبسرت2،  سی-17  سی-130هرکولس،  ترابری 

شده  بالگردها  انواع  و   10-A نزدیک  پشتیبانی  طیاره 

است. 

میدان  می توان  مهم  فرودگاه های  و  پایگاه ها  سایر  از   

هوایی قندهار و پایگاه نظامی شندند اشاره کرد.

الزم به ذکر است که متام این اطالعات از وبسایتهای 

به  درآینده  و  است  شده  آوری  جمع  نظامی  گوناگون 

شاءالله  ان  پرداخت  خواهیم  مهمرت  و  جالبرت  مطالب 

تعالی

پایان
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ــاين  ــن الفغ ــې ب ــه ك ــه دوح ــودې رايس پ ــه م ــه څ ل

مفاهمتــي غونــډه روانــه ده، د جگــړې لــه ناوريــن څخه 

د هېــواد د ايســتلو پــه پــار د هغــې لــه ښــكېلو اړخونــو 

انتخابونــو  لــه هميشــنيو  رسه مذاكــرات د طالبانــو 

ــو  ــته څ ــكا وروس ــې أمري ــه چ ــه څرنگ ــه ده، لك څخ

كالــه جگــړې باآلخــر لــه طالبانــو رسه د ســيايس خــربو 

لــه الري صحنــې تــه ننوتــه او وروســته لــه څو مياشــتي 

ــه رسه ورســېدل، ان  ــوې پايلــې ت بحــث او مذاكــرې ي

شــاءالله بــن الفغــاين مذاكــرات بــه هــم ښــې پايلــې 

ــه  ــه اړين ــو ت ــو ښــكېلو كړي ــري، خــو د جگــړې ټول ول

ــه  ــه ســيايس رسگرمــۍ پرت ده چــې د مذاكراتــو فضــا ل

ــو متركــز  ــډي د گډونوال ــويس ترڅــو د غون ــر مــخ ي پ

ــالې  ــې د كش ــړل يش چ ــازه ورك ــه وي او اج ــډوډ ن گ

ټــول لــوري د حــل ټولــو ممكنــو الرو تــه بــراليس وي.

د تېــرو كلونــو پــه اوږدو كــې دښــمن هروخــت مخالف 

غــږ پورتــه كاوه چــې طالبــان لــه جگــړې پرتــه بــل څــه 

ــا  ــول ژمنتي ــو ول س ــدالی ن ــې پېژن ــه ي ــژين، ك ــه پې ن

نــه ښــيي؟ يــا دا چــې جگــړه يــې د پرديــو موخــو لپــاره 

ده او….كلــه چــې طــاب لــه بشــپړ قــوي موقــف رسه 

لــه أمريــكا رسه مذاكراتــو را وړانــدې شــو، د تبليغاتــو 

ــو  ــه پردي ــب ل ــې ول طال ــې وې چ ــم روان ــې ال ه څپ

رسه كېنــي، خــو لــه افغانانــو رسه لــه مذاكراتــو تــه نــه 

ــو  ــمن دا ډول مغرض ــب د دښ ــو طال ــږي، خ ــاده كې أم

څرگندونــو تــه لــه كتــو پرتــه لــه أمريــكا رسه مذاكــرات 

روان وســاتل او د خپــيل جگــړې او ســول دالئــل يــې 

ــدې  ــه وړان ــز بحــث ت ــر مې ــكا رسه د ســول پ ــه أمري ل

ــو  ــړه او د څ ــاوري ك ــې ب ــكا ي ــر كار أمري ــړل او آخ ك

مياشــتو پېچلــو مذاكراتــو پايلــه د اشــغال خامتــې 

تــړون و چــې د ۱۳۸۹مليــز كال كــب مياشــتي پر۱۰مه 

تــررسه شــو، د هغــه ترڅنــگ يــې د بــن الفغــاين 

مذاكراتــو پادونــه هــم وكــړه او د دوحــې لــه تــړون رسه 

ســم يــې ورتــه تيــاری ونيــوه، مقابــل لــوری لــه وېــري 

ــه الره  ــو پ ــيل كول ــو پ ــړون د توافقات ــامۍ د ت او رسس

ــه ترڅــو خپلــه  ــه مــال وتړل ــو ت ــو پيــدا كول كــې خنډون

غالمــۍ پــر مــخ يــويس او أخــرياً څــو مياشــتي وروتــه 

د أمريــكا تــر فشــار النــدې همغــه څــه تــه ورســېد چــې 

طالــب لــه لــول ورځــي ويــيل وه، الســپوڅي دښــمن 

ــه وكښــل، مخالــف غــږ يــې  ــا شــنه او رسه خطون بيابي

پورتــه كــړ او ډېــري پلمــې يــې وتراشــلې، خــو طالــب 

پــر خپــل موقــف ټينــگ پاتــې شــو، كلــه چــې مجاهــد 

بنديــان بشــپړ ازاد شــول طالبــان پــر هســكه غــاړه د بــن 

ــه كېنســتل، خــو… ــز ت الفغــاين مذاكراتــو مې

ــې د  ــه مخ ــادت ل ــني ع ــل همېش ــل ادارې د خپ د كاب

ســول پــر وړانــدې د مخالفــت تــوره پورتــه او د صــاح 

لیکوال: ابو صهیب حقاني

د كابل سياست؛ 

له جگړه یيزو ادبياتو سره سوله؟

ترجمه: سعد کټوازی
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ــه  ــه څــه وخت ــه مخــه كــړه چــې ل ډل جگــړه مــارۍ ت

ــوي او  ــې ك ــد څرگندون ــو ض ــې د طالبان رايس پرلپس

ــټه،  ــې بنس ــر دا ډول ب ــې پ ــې دي چ ــه ك ــه دې هڅ پ

متعصبانــه او تفرقــه انگېــزه خــربو، بهتــان، دروغــو 

ــو ډول  ــه ي ــړي او پ ــي ك ــرات ټكن ــول مذاك او…د س

نــړۍ او د افغانســتان درونــد ولــس لــه طالبانــو رسه پــه 

ټكــر كــې واچــوي، طالبانــو چــې تــر اوســه هــر څومره 

ــر د  ــه خاط ــس پ ــه ول ــتان دران ــړی او د افغانس ــم ك زغ

كابــل ادارې لــه حــده او چوكاټــه وتلــو كړنــو رسه يــې 

ــو د  ــړی، خ ــد ك ــينه چلن ــه س ــډه او پراخ ــه ټن ــر ورين پ

ــو   ــو ورځ ــتيو څ ــتيالنو د دې وروس ــي د مرس ارشفغن

څرگندونــو د ټــول ولــس پــام دې تــه واړاوه چــې چــې 

ــه  ــوړه ډل ــرادو ج ــو اف ــه څ ــدوده ل ــوري مح ــه ارگ پ پ

څرنگــه لــه رواين او اروايــي كشــمكش او نارامــۍ رسه 

مــخ او پــه اندېښــنو خپرولــو څرنگــه ولــس د مذاكراتــو 

اړونــد بــې بــاوره كــوي،؛ دايس څــوك نشــته چــې تــرې 

ــات د  ــي ادبي ــه خپرېدون ــه ادرس ــتي: د ارگ ل وپوښ

ــړې  ــز وي، د جگ ــوله يي ــرم او س ــې ن ــای چ ــر ځ دې پ

ادبيــات او د ســول مذاكراتــو بدرنگــه كــول او تخريب 

دی، دا چــې دوی ټــول د بــن الفغــاين مذاكراتــو څخــه 

ډارېــدل او د اســالمي نظــام چــې طالبــان يــې بيــا بيــا 

يــادوي پــه اړه لــه اختنــاق او وېــري رسه مــخ دي پرتــه 

ــخ  ــر رسه م ــه خط ــې ل ــي ي ــخيص گټ ــې ش ــه دې چ ل

كېــږي بــل كــوم المــل لــرالی يش؟ او دوی ولــې د دې 

ــړي،  ــی وك ــه هركل ــول څخ ــه س ــې د ل ــای چ پء ځ

دجگــړې نغــاره وهــي؟

دوی نــادره كارونــه كــوي، لــه يــوې خــوا لــه طالبانــو د 

ــا چــي هــر  ــه بــيل خــوا بي اوربنــد غوښــتنه کــوي او ل

ډول تهمــت، دروغ او افــرتاء وي پــر طالبانــو يــې تــړي

او خپلــه بيــا د جگــړې او شــقاق اور بلــوي، دوی چــې 

ــام   ــي پيغ ــه منف ــز ت ــو مې ــات د مذاكرات ــړې ادبي د جگ

ــدالی يش؟ ــاور وړ كې ــو څنگــه د ب ــږدوي، ن لې

ــل دغــه  ــه ارگ كــې خپ ــه كار دي چــې پ ــه پ ــكا ت أمري

څــو منســوبن وپوهــوي چــې نــور د تبليغاتو، د ســول 

پــر وړانــدې منفــي څرگندونــو، د هېــواد خــوا خــوږو، 

لــوړو كدرونــو او ســوله خوښــو څــريو لــه منځــه 

وړلــو او د بهتــان او دروغــو وخــت پــای تــه رســېدلی 

او همغــه د پمپيــو خــربي دي د ارگ مېشــتو تــر غــوږو 

الزيــات ښــكاره او صفــا ورســوي چــې واشــنگټن هــم 

نــور د دوی پــه مكارانــه ژړاوو نــه تېــروزي او نــړۍ بــه 

بيــا ځــل د څــو كســانو د خيانــت ښــكار نــه گــرزي.

لــه شــك پرتــه أمريــكا د څــو ارگ مېشــتو پــه ژبــه ښــه 

پوهېــږي چــې لــه څــو مــزدورو او څــو نــورو فرصــت 

طلبــه رســنيو څخــه پــه گټــه أخيســتنه د اوســنۍ ســوله 

ييــزي فضــا د ككړتيــا پــه لټــه كــې دي او پــه خپلــه ژبــه 

هغــوی تــه رس ور خالصــوالی يش چې نه نــور افغانان 

ــز  ــري، نه۲۰۰۱زېږدي ــم ل ــړاو او درد زغ ــات ك د الزي

كال دی چــې پــه څــو جعــيل خــربو دې څــوك تېــروزي 

او نــه د كورنيــو مفــاد فرســتو د پخــواين مالتــړ بــاور او 

ــي او  ــوپ يش، ارام كېن ــور چ ــو ن ــې دی ترڅ وس پات

پرېــږدي چــې افغانســتان پــه خپلــه ســمه الره ووهــي.

د حقــي الري د مجاهدينــو او د هېواد غيــورو او زړورو 

بچيانــو د رس لــوړۍ پــه هيله.
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ــی  ــان م ــخنان کاذب ش ــان در س ــوق زن ــان حق مدعی

ــت  ــتفاده نادرس ــان اس ــوق زن ــای حق ــند از ادع کوش

ــاع از نظــام جمهــوری ســیکوالر،  ــد. آن هــا در دف کنن

ــه  ــان را زمزم ــوق زن بیشــرت از همــه شــعار آزادی و حق

ــن شــعار؛ همــواره مســلامنان  ــد، و ضمــن ای مــی کنن

ــد.  ــرار مــی دهن ــادات ق و نظــام اســالمی را مــورد انتق

ــی را  ــاوات، دموکراس ــن مس ــعار دروغی ــا ش ــا ب آن ه

ــا زن در  ــد، گوی ــی دهن ــح م ــالمی ترجی ــام اس ــر نظ ب

دموکراســی از آزادی برخــوردار اســت و مــی توانــد 

ــه  ــی ک ــود. در حال ــرون ش ــه بی ــرد از خان ــون م همچ

اســالم حقوقــی را بــه زنــان داده اســت کــه نــه در تاریــخ 

گذشــته نظیــر دارد و نــه هــم دموکراســی امــروزی مــی 

ــد. ــش کن ــد آن را پی ــد مانن توان

ــی  ــط م ــنت رشای ــوظ داش ــا ملح ــز، زن ب ــالم نی در اس

ــا  ــه ب ــت ک ــب اس ــود. مناس ــرون ش ــه بی ــد از خان توان

ــه  ــالم ب ــه اس ــازیم ک ــح بس ــدی واض ــای چن ــرف ه ح

زنــان چــه حقــوق و جایگاهــی داده و قــرآن و احادیــث 

نبــوی – صلــی اللــه علیــه وســلم – در بــاره زنــان چــه 

ــت. ــوده اس فرم

ــر،  ــا خواه ــت، ی ــادر اس ــا م ــانی ی ــه انس زن در جامع

یــا خانــم و یــا هــم دخــرت. در دیــن اســالم، بــرای هــر 

ــادی اختصــاص  ــوق زی ــا حق ــت ه ــن حیثی ــی از ای یک

ــق احــکام اســالمی  ــان طب ــرای زن ــه اســت. اگــر ب یافت

حقــوق داده شــود، زن در اســالم نســبت بــه هــر نظــام 

ــود. ــد ب ــر خواه ــحال و آرام ت ــر، خوش دیگ

ــده  ــان و مذاهــب دیگــر، آفری ــروان ادی ــزد پی ــان در ن زن

جداگانــه ای از انســان اســت، و گویــا بــه گــامن فاســد 

آن هــا؛ تنهــا بــرای ســیراب کــردن غرایــز جنســی مــردان 

پیــدا شــده اســت.

بــرای اثبــات ایــن مدعــا، اشــارۀ مختــرصی مــی کنیــم 

بــه باورهــا و قوانیــن آن هــا در مــورد حقــوق زنــان، تــا 

بدانیــم کــه دشــمنان آزادی واقعــی زنــان، کــی هــا انــد؟

زن در نزد رومی ها :
در عهــد رومــی هــا، ایــن شــعار در مــورد زنــان زمزمــه 

ــن  ــا بری ــد. بن ــان مخلــوق بــی روح ان مــی شــد کــه زن

ــوزاندند و  ــی س ــون م ــن داغِ زیت ــی زن را در روغ گاه

گاهــی در خانــه هــا بــر ســتون هــا مــی بســتند و گاهــی 

ــا  ــاندند و ب ــی کش ــار م ــز رفت ــپان تی ــط اس ــم توس ه

ــد. ــی گرفتن ــان را م ــان ش ــب ج تعذی

جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت

مفتی عبداهلل رشاد افغانی
 ترجمه : حبيب زاده

بخش اول

 زن در نظام اسالم و 
جمهوری سیکوالر
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زن در نزد هندوها :
گوســتاف لوپــن مــی گویــد : عقیــده هندوهــا اینســت 

کــه ؛ شــوهر بــرای زن ُممِثــل پــروردگار اســت. هندوها 

ــه  ــوه و مطلقــه را از کثافــات مــی شــامرند و ب ــان بی زن

ــوان  ــوهر زن ج ــرگاه ش ــد. ه ــی بینن ــوان م ــده حی دی

ــد و  ــی مان ــی من ــرای او باق ــی ب ــر حیثیت ــرد، دیگ بی

ــه بــاور  او مــادر همــه بــدی هــا شــناخته مــی شــود. ب

هندوهــا، گزینــه بهــرت بــرای چنیــن زن اینســت کــه در 

هــامن آتشــی کــه پیکــر شــوهرش ســوزانده مــی شــود، 

ــا شــوهرش یکجــا بســوزد.  بایــد خــود را بیانــدازد و ب

ــگاه  ــه ن ــی ب ــان زندگ ــا پای ــد، ت ــن نکن ــر وی چنی اگ

ــده مــی شــود. حقــارت دی

زن در نزد مسیحیان :
نرصانــی هــا هــرگاه جامعــه فحــش رومــی هــا را دیدنــد 

ــه  ــان ب ــرا زن ــتند، زی ــا دانس ــل اوج فحش ــان را عام و زن

ــی  ــام م ــت انج ــای زش ــد و کاره ــی رفتن ــا م ــه ه میل

ــر  ــادر ه ــه زن م ــد ک ــر کردن ــان فک ــس ایش ــد، پ دادن

ــه زن دروازه  ــد ک ــده کردن ــن عقی ــر ای ــت و ب ــدی اس ب

ای از دروازه هــای شــیطان اســت و بایــد خــود را ازان 

ــگاه آن هــا؛ مــردان مجــرد از همــه  ــم. از ن نجــات دهی

بهــرت پنداشــته شــدند، ازدواج کــردن جــرم دانســته شــد 

ــد شــمرده شــد.  ــان عمــل ب ــا زن ــه رابطــه ب و هــر گون

کوینیتــوس ترتولیانــوس، از شــخصیت هــای برجســته 

مســیحیان در عهــد قبــل از اســالم، مــی گوید : شــیطان 

بــه نفــس انســان از راه زن داخــل مــی شــود و زن ناقض 

نوامیــس پــروردگار اســت.

ــت  ــش از بعث ــزده ســال پی ــالدی - پان در ســال ۵۸۶ می

ــه و ســلم – فرانســوی  ــه علی ــی الل ــه – صل رســول الل

ــرح  ــس مط ــک کانفران ــل را در ی ــای ذی ــوال ه ــا س ه

ــد ؟ ــرده بودن ک

آیا زن را می توان انسان شمرد؟

آیا زن روح دارد یا نه؟

اگر روح دارد، آيا روح انسانی دارد یا حیوانی؟

ــا  ــاوی ب ــان مس ــا روح زن ــانی دارد، آی ــر روح انس و اگ

ــرت ازان؟ ــا کم ــت ی ــردان اس روح  م

ــد کــه  ــب کردن ــه را تصوی ــن قطعنام ــا ای باالخــره آن ه

ــد. ــده شــده ان ــرای خدمــت مــردان آفری ــان تنهــا ب زن

ــا فتــور مــی گویــد : هــرگاه  رئیــس کنیســه ِقَدیــس بون

زنــی را دیدیــد، فکــر نکنیــد بــرش را دیــده ایــد، بلکــه بــه 

چشــم یــک موجــود وحشــی هــم نبینیــد، آنچــه را مــی 

بینیــد در حقیقــت خــود شــیطان اســت.

ادامه دارد...
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در قسمت قبلی این سلسله از سفرمان به سوی ارزگان 

گفتیم و قصه های از »خاک افغان« و »خاک ران« ذکر 

کردیم، از خودرسی های داعش و بدبختی های خوارج 

سخن گفتیم، و اینکه چگونه آنها زیر نام جهاد و عبادت 

خیانت کردند و زیر نام خالفت خرافت و زیر نام تطبیق 

خالفت  از  کریهی  چهرۀ  یک  و  کردند  فساد  رشیعت 

اروپا  تازه مسلامنان  خصوصاً  و  معارص  مسلامنان  به 

دلرسد  را  بسیاری ها  هم  شاید  و  دادند  نشان  امریکا  و 

راه  خویش  خالف کاری های  این  با  و  باشند  ساخته 

هزاران کسی را بسته باشند که ارادۀ اسالم آوردن داشت. 

ای وای به چنین انسان ها، وای به حالشان؛ الله عزوجل 

یک گروهی از بندگان خویش را در اواخر سورۀ کهف 

چنین وصف می کند و به صیغه اخبار از متصف شدن 

َهْل  ُقْل  بر حذر می دارد؛ می فرماید:﴿  با چنین صفت 

يَن أَْعاَماًل ، الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِف الَْحَياِة  نَُنبُِّئكُم ِباْلَْخرَسِ

نَْيا َوُهْم يَْحَسُبوَن أَنَُّهْم يُْحِسُنوَن ُصْنًعا﴾. )ای پیامرب!(  الدُّ

بگو :»آیا شام را به زیان کارترین)مردم( در کارها، خرب 

دهیم . کسانی که تالش و کوشش شان در زندگی دنیا 

با این حال گامن می کنند که کار  تباه و ضایع شده، و 

نیک انجام می دهند«.

که  کردیم  سفر  مناطقی  در  ساعت ها  و  افتیدیم  راه  به 

بازار  قریه، در هر  بود، در هر  اهتزاز  درفش توحید در 

می خورد،  چشم  به  مجاهد  روستایی  و  ده  هر  در  و 

را  جامعه  هم  که  می مانند  گل ها  به  منطقه  در  مجاهد 

مجاهد  می سازند؛  معطر  را  منطقه  هم  و  می کنند  زیبا 

به سبب  بلندی می باشد؛  و جایگاهی  باال  مقام  دارای 

همین مقام واالی مجاهد است که رسول الله صلی الله 

علیه و سلم همیشه با قافله های جهادی و گروپ های 

ٍد  نَْفُس ُمحمَّ جنگی همراه بودند و فرمودند»... والَّذي 

ِبيِدِه لَْوال أْن أَُشقَّ عىل املُْسلِمَن ما قَعْدُت ِخالف رِسيٍَّة 

اللَّه أبَدا، ولِكْن ال أِجٌد سَعة فأَْحِملَهْم  تَْغُزو ف َسببيِل 

 ... يََتَخلفوا عنِّي«.  أن  وال يجُدوَن سَعة، ويُشقُّ علَْيِهْم 

و سوگند به ذاتی که جان محمد صلی الله عليه وسلم 

در دست اوست، اگر بر مسلمن گران نيايد، هرگز از 

پشت يک رسيهء که در راه الله جل جالله جهاد می کند، 

منی نشستم، ولی توانائی ای منی بینم که آنها را با خود 
بربم و آنها هم اين توانائی را ندارند.1

هنگام  می شد،  الله گون  آفتاب  گذشتیم،  کالتک  از 

می گیرند  خود  به  دیگری  رنگ  کوه ها  آفتاب  غروب 

ادامه  خویش  مسیر  به  است.  دلکش  دریاها  منظره  و 

سوار  سیکل  موتر  دو  به  راه  امتداد  در  اینکه  تا  دادیم 

برخوردیم، سالم و تعارف کردند، انگار ما را ده ها سال 

پیش می شناختند، اما این اولین مالقات ما با آنها بود. 

این محبت و همدلی سبب گردیده تا قافله مجاهدین از 

رشق تا غرب و از جنوب تا شامل همه در مسیر جهاد 

به یک صدا در حرکت شوند و بعد از ده ها سال مبارزه 

وحيد روستايیهب سوی ارزگان

 )قسمت چهارم(
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به پیروزی تاریخی دست یابند و پوز استعامرگر ظامل 

را به خاک بالند. 

وحدت و یکپارچگی برای هر ملتی الزمی و رضوری 

است،  مبارزات طوالنی  و  در جنگ ها  کامیابی  رمز  و 

است  رضوری  آن  اسباب  آبیاری  آن  استحکام  برای  و 

آن  به  اسالم  امارت  مجاهدین  و  بزرگان  لله  الحمد  که 

به  اسالمی  رشیعت  روشنی  در  و  داشته  توجه  همیشه 

کاستی های موجود می پردازند تا مرفوعش سازند. اگر 

آتش  ساخنت  شعله ور  برای  دجالی  رسانه های  چند 

به  ولکن  می کند  رسمایه گذاری  سال هاست  اختالف 

فضل الله بزرگ همه تالش هایشان نقش بر آب گردیده 

بَُد َفَيْذَهُب  ا الزَّ و نقش بر آب خواهد شد؛ چون: ﴿و أَمَّ

ا َما يَنَفُع النَّاَس َفَيْمكُُث ِف اْلَْرِض ﴾ پس اما  ُجَفاًء َوأَمَّ

کف ها کنار افتاده ، از بین می رود ، و آنچه به مردم سود 

می بخشد در زمین )باقی( می ماند. 

قریۀ  رسیدیم،  قریه ای  به  تا  کردند  رهنامیی  را  ما  آنها 

نام  کال(  )شنه  زیبا  قریه  این  رسسبز،  و  سیراب  زیبا، 

داشت، روستای سبز، و به معنای واقعی کلمه رسسبز، 

شاداب و دل انگیز بود، از میانش دریای می گذشت و 

در دو طرف دریا باغ های رسسبز میوه دار موجود بود، 

و  درختان  برگ های  رشرش  و  دریا  صدای  شب هنگام 

پای  از  به مسافر  انسان و خصوصاً  به  پرندگان  چهچۀ 

مانده حال و هوای دیگر می بخشید. مولوی عبدالقدیر 

)نام مستعار( ما را میزبانی کرد. ما را به یک مهامنخانۀ 

گلی  خانه های  بیارامیم.  اندکی  تا  کرد  راهنامی  گلی 

ساده اما رسارس سکون، اطمینان و آرامش. خانه های که 

ساکنانشان در محرومیت متام از متدن و تکنالوژی به 

رس می برند، شفاخانه درک ندارد، رسکی موجود نیست 

و از مکتب و لیسه ای خربی منی شنوی. ملیاردها دالری 

که آمریکایی ها و رشیکان جرمی شان الف مرصفش در 

افغانستان و آبادی دهات و روستاهای آن را زده بودند 

مارشال  و  امریکایی  جرنال  کدام  جیب  در  منی دانم 

اروپایی ریخت!.

و  بود، گرسنه  مانده ساخته  نهایت  را  ما  سفر طوالنی 

برای صاحب خانه هامن  ندایامن  بودیم، و  کوفته شده 

قول سعدی علیه الرحمه بود که می گوید:

 کوفته بر سفره من گو مباش

کوفته را نان جوین کوفته است

و شب را در آن روستای زیبا و دل انگیز و در آن حجره 

شانه  میوه دار  درخت های  اطرافش  در  که  سکون بخش 

جنبانی می کردند با آرامش گذراندیم. 

یکی از ویژگی های منحرصبه فرد افغان ها مهامن نوازی 

و اخالص بیش از حد در خدمت مهامن است. آری! 

در اسالم نیز اکرام مهامن یک واجب رشعی است که 

هر مسلامن بر آن مکلف است، طوری که رسول اکرم 

صلی الله علیه وسلم می فرماید:» َوَمْن كَان يُْؤِمُن ِباللَِّه 

والَْيْوِم اآلخر، َفلْيكرِْم َضْيفه «. آنکه اميان به الله و روز 
آخرت دارد، بايد مهامنش را عزت و قدردانی کند.2 

و  پهلوی غیرت، شهامت  در  الله عزوجل  را  افغان ها   

به  مالیدند  به خاک  را  مستعمرین  پوزهای  که  دالوری 

مهامن نوازی نیز اکرام منوده است، آنها مهامن خود را 

عزت و اکرام می کنند و برایش هرچه که در توان دارند 

دریغ منی ورزند و زبان حال می گوید:

ْيَف إن جاَء طارًِقا  و إِنّا لَُنْقري الضَّ
ْحِم ما أْمَس َصحيًحا ُمَسلَّاَم3  ِمَن الشَّ

ترجمه شعر: اگر مهامنی شب هنگام نزد ما آید از کوهان 

شرت صحتمند برایش مهامنی آماده می کنیم.

و زبان حالشان این شعر صائب تربیزی را زمزمه می کند 

که می گوید:

رزق ما آید به پای مهامن از خوان غیب 
میزبان ماست هر کس می شود مهامن ما4

خصلت  یک  تنها  مهامن نوازی  اینکه  دیگر  نکته ای   

افغان ها  میان  در  فخرفروشی  و  مباهات  برای  خشک 

میان  در  مایه فخرفروشی  این سنت  که  نیست، طوری 

مهامن خانه های  بلکه  بود،  جاهلی  دوران  عرب های 

آنها  در  مجاهدین  تا  مجاهدین اند  سنگرهای  افغان ها 

رسخ  لشکر  مهامن خانه ها  این  برکت  از  بیارامند. 

که  بودند  میزبانان  همین  همت  به  و  خورد  شکست 

امریکا ذلیل و روسیاه گردید و دارد گلیم خود را جمع 

منوده با رسافکندگی فرار می کند.

شب گذشت و فردایش ما را مولوی عبدالقدیر به باغش 

رهنامیی کرد، باغی به غایت زیبا و قشنگ.

 ادامه دارد...

منابع:

  _ ریاض الصالحین، حدیث 1294، ترجمه: عبدالله خاموش هروی

2 _ ریاض الصالحین، حدیث 308، ترجمه: عبدالله خاموش هروی

3_ دیوان حسان بن ثابت

4_ دیوان اشعار، صائب تربیزی، تک بیتی ها
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حال دانستن حرام و حرام دانستن حال
غالمـان  برخـی  صاحـب!  مفتـی  محـرتم  االسـتفتاء: 

اشـغالگران، حـرام قطعـی را حـالل مـی گوینـد، مثـال 

اگـر بحـث سـود )ربـا( بیایـد، ایشـان مـی گوینـد : این 

اکنـون بخـش اقتصـاد متـام جهان اسـت، باکـی ندارد. 

و گاهـی هـم حـالل را حـرام می گوینـد. ما شـنیده ایم 

کـه بـا این کار، انسـان از ایامن محروم می شـود. درین 

مـورد رهنامیـی بفرماییـد. املسـتفتی دیـن محمد

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد: 

آن چیـزی کـه سـند قطعـی در اسـالم داشـته باشـد و 

کسـی ازان انـکار بکنـد، نه تنهـا مرتد و کافر می شـود، 

بلکـه متـام اعـامل گذشـته وی ضایـع مـی گـردد.

قـال اللـه تعالـی :أُولَِئـَك الَِّذيـَن َحِبطَـْت أَْعاَملُُهـْم ِف 

يـَن – آل عمران ۲۲ -  نَْيـا َواآلِخـرَِة َوَمـا لَُهـْم ِمْن نَارِصِ الدُّ

يعنـي بقولـه: »أولئـك«، الذيـن يكفـرون بآيـات اللـه. 

ومعنـى ذلـك: أّن الذيـن ذكرناهـم، هم »الذيـن حبطت 

أعاملهـم«، يعنـي: بطلـت أعاملهم  ف الدنيـا واآلخرة. 

فأمـا ف الدنيـا فلـم ينالـوا بهـا محمـدًة وال ثنـاء مـن 

النـاس، لنهـم كانوا عـىل ضالل وباطـل، ومل يرفع الله 

لهـم بهـا ذكـًرا، بـل لعنهـم وهتك أسـتارهم، وأبـدى ما 

كانـوا يخفـون مـن قبائـح أعاملهـم عـىل ألسـن أنبيائـه 

ورسـله ف كتبـه التـي أنــزلها عليهـم، فأبقـى لهـم مـا 

ـًة، فذلـك حبوطها ف الدنيـا. وأما ف  بقيـت الدنيـا مذمَّ

اآلخـرة، فإنـه أعـّد لهـم فيهـا مـن العقاب مـا وصف ف 

كتابـه، وأعلـم عبـاده أن أعاملهـم تصـري بُـوًرا ال ثـواَب 

لهـا، لنهـا كانـت كفـًرا بالله، فجـزاُء أهلهـا الخلوُد ف 

. لجحيم ا

وف البحـر ۵\۲۰۶ : واالصـل ان مـن اعتقـد الحـرام 

حـالال …فانـکان حرامـا لعینـه فـان کان دلیلـه قطعیـا 

کفـر …

وف خالصـة الفتـاوی ۲\۳۸۳ و فیـام اذا کان حرامـا 

اذا اذاکانـت الحرمـة قدمـت بدلیـل  لعینـه امنـا یکفـر 

قطعـي .

وف الهندیـه ۲\ ۲۷۲ و فیـام اذا کان حرامـا لعینـه امنـا 

یکفـر اذا کانـت الحرمـة ثابتـة بدلیـل مقطوع بـه .ومثله 

ف البزازیـة بهامـش الهندیـة ۶\۳۳۴

والله تعالی اعلم.

پرسش ها و پاسخ های شرعی
بخش یازدهم

تقديم: واحد ترجمه و تحقيق مجله 
ماخذ: سايت اسالم - بخش داراالفتاء
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صدق اهلل العظیم گفتن در آخر قرائت
االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب ! خوانـدِن »صـدق 

اللـه العلـی العظیـم« در پایان قرائت چه حکـم دارد؟ از 

یـک کسـی شـنیدن ایـن عمل بدعـت اسـت. آیـا واقعا 

اسـت؟ بدعت 

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد : 

خوانـدن کلـامت یـاد شـده در پایـان قرائـت، از آداب 

تـالوت اسـت و بدعت نیسـت. اسـتعامل ایـن کلامت 

از قـرآن کریـم و احادیـث مبارکـه ثابـت اسـت:

َة إِبَْراِهيَم  قـال اللـه تعالی : قـل صدق اللـه . َفاتَِّبُعـوا ِملّـَ

َحِنيًفـا – آل عمـران ۹۵ – و قـال اللـه تعالـی : َولَامَّ َرأَى 

ـَذا َمـا َوَعَدنَـا اللَُّه َوَرُسـولُُه  الُْمْؤِمُنـوَن اْلَْحـزَاَب َقالُـوا َهٰ

َوَصـَدَق اللَُّه َوَرُسـولُُه – االحـزاب : ۲۲ -

عـن  عبداللـه بـن بریـدة رض ان ابـاه حدثـه قـال رئیـت 

رسـول اللـه صلی الله علیه وسـلم یخطـب فقال صدق 

اللـه ورسـوله.... - رواه ابـن ماجـة برقم ۳۶۰۰

و ف الفقـه علـی املذاهـب االربعة : بحوالـة دارالعلوم 

زکریـا : ۷\۷۶۴….فیکـف یجرء احدف هـذه االیام ان 

قـول صـدق اللـه العظیم بعـد االنتهاء مـن قـراءة القرآن 

بدعـة، اکـرر التحذیـر مـن التعجیـل ف اصـدار احکام 

فقهیـة قبـل تأکدمـن صحتها …

ومثله ف فتاوی دارالعلوم زکریا ۷\۷۶۴

والله اعلم بالصواب.

آیا فریضه جهاد تنها به جهاد بالمال ادا می گردد؟
االسـتفتاء: محـرتم مفتـی صاحـب! در قـرآن کریـم و 

احادیـث مبارکـه، بـه هـر یکـی از قتـال و جهـاد باملال 

علیحـده و خصوصـی امـر شـده اسـت. همچنـان در 

احادیـث بـه جهـاد باللسـان هـم امـر شـده اسـت. پس 

هـر سـه انـواع جهـاد فـرض اسـت. اکنـون اگـر کسـی 

یکـی ازیـن انواع سـه گانـه را انجـام دهد، آیـا از فریضه 

جهـاد سـبکدوش مـی گـردد؟ املسـتفتی مـال محمـد 

عنه عفـی 

الجواب : حامدا و مصلیا و بعد: 

فرضیـت جهـاد  و رشایـط  شـود  فـرض  هـرگاه  جهـاد 

موجـود باشـد، مثـال کافـران بـر یـک کشـور اسـالمی 

یـورش بردنـد، نظـام اسـالمی را از بین بردند، مسـلامن 

هـا را شـهید و اسـیر کردند و......، پـس درین صورت 

بـر هـر مسـلامن حتـی الوسـع جهـاد بـه نفـس، مـال، 

زبـان، قلـم و دیگـر وسـایل فـرض مـی شـود.

اگـر یـک کسـی قـدرت این همـه اقسـام جهـاد را دارد، 

امـا تنهـا جهـاد باملـال می کنـد و دیگـر انواع جهـاد را 

تـرک مـی کنـد، گنهگار مـی شـود. مسـلامن مکلف به 

هـر انـدازه کـه توان داشـته باشـد، به هـامن انـدازه امور 

جهـاد را انجـام مـی دهد.

ف البدائـع ۶\۵۷ : وف عـرف الرشع یسـتعمل ف بذل 

الوسـع والطاقـة بالقتال ف سـبیل الله عزوجـل بالنفس 

واملال واللسـان وغیرذلک .

وف البحـر ۵\۱۲۴ مـن کان قـادرا علـی الجهاد بنفسـه 

ومالـه فعلیـه ان یجاهد بنفسـه وماله …وحـق الجهاد ان 

یجاهدبنفسـه وماله .

النـاس مختلفـة فمنهـم   التبییـن ۳\۲۴۲ واحـوال  وف 

مـن یقـدر علـی الجهـاد بالنفـس واملـال  ومنهـم مـن 

یقـدر باحدهـام وکل ذلـک واجـب الـخ

والله اعلم بالصواب.

تاوت کردن قرآن از صفحه موبایل بدون طهارت
االسـتفتاء :  محـرتم مفتـی صاحب ! آیا مـی توانم بدون 

اینکـه طهـارت داشـته باشـم، از صفحـه موبایـل قـرآن 

مجیـد را تـالوت کنم؟

جواب : حامدا و مصلیا و بعد:

اگـر آیـات قرآن کریـم بر صفحـه موبایل منایان باشـد، 

دسـت زدن به صفحه موبایل بدون طهارت روا نیسـت. 

امـا بـر عـالوه از صفحـه، مسـاس کـردن دیگـر بخـش 

هـای موبایـل مشـکل ندارد.

يرويـه المـام مالـك ف املوطـأ، عـن عبـد اللـه بن أيب 

بكـر بـن محمـد بـن عمـرو بـن َحـزم : أن ف الكتـاب 

الـذي كتبـه رسـول اللـه صـىل الله عليـه وسـلم لعمرو 

هوحدیـث  و  طاهـرـ  إال  القـرآن  ميـس  أال  حـزم:  بـن 

. صحیـح 
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صفحۀ ویژۀ شیربچه های هندوکش
بخش سیزدهم
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نماز

شانه زدن موها

همکاری با مادر

نماز دومین رکن اسالم است. در روز آخرت اولین چیزی که انسان از آن پرسیده می شود نماز 
است. پنج وقت نماز باالی تمام مسلمان ها فرض است. ما باید از سن هفت سالگی به نماز شروع 
کنیم و اگر ده ساله شویم و نماز نخوانیم پدر و مادر ما حق دارند ما را بخاطر این کار ما بزنند و 
سرزنش کنند. نماز انسان را از کارهای بد منع می کند. اگر ما نماز درست بخوانیم، در آن عجله 
نکنیم، فکر خودرا در نماز بگیریم و لباس پاکیزه بپوشیم خداوند متعال از ما راضی و خشنود می 
شود و ما را بسوی راه راست هدایت و رهنمایی می کند. بچه ها باید با پدران خود به مسجد رفته 

نماز بخوانند و دخترها همراه با مادران خود در خانه نماز بخوانند.

احمد بچهء خیلی خوب است. او هفته سه چهار بار موهای خودرا با شامپو شسشتو می کند. روزانه 
باید همیشه  بعد از هر وضو موهای خودرا مرتب شانه می زند. پدر احمد می گوید که مسلمان 
موهای خودرا پاک و مرتب نگهدارد زیرا این امر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم است که می گوید 
اگر شما موی داشتید آنرا اکرام کنید. یعنی پاک و صفا نگهدارید، مواظبت نظافت آن باشید، در 
صورت دراز شدن نزد سلمان رفته و آنرا اصالح کنید و روزانه چندین بار آنرا شانه بزنید تا 

انسان مرتب و منظم معلوم شوید. 

مادران خود کمک  با  باید همیشه  اطفال  ما  ما است.  از وجایب  مادر در کارهای خانه  با  همکاری 
کنیم. مادر ما از صبح وقت نماز تا نا وقت شب همیشه در خدمت ما می باشد، نان تیار می کند، خانه 
را پاک می کند، لباس های ما را می شوید، و همیشه در کار مصروف می شود. مادر ما خیلی مانده 
می شود و ما باید با آنها همکاری کنیم. رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در خانه همراه خانم های 
خود همکاری می کرد و کار خودرا خودش می کرد. همکاری در کار های خانه با مادر و خانم از 

سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم است. 
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صلح و جهاد

داکتر مسلمان

خالد: پدر جان اگر بخیر در افغانستان صلح بیاید جهاد دیگر خالص می شود؟
پدر: نی جان پدر، جهاد تا روز قیامت ادامه دارد و هرگز خالص نمی شود.

خالد: خیر بعد از صلح هم جنگ می کنیم؟
تجاوز  ما  به کشور  نیست همیشه جنگ کنیم. وقتی که کفار  بچیم، در جهاد الزم  نخیر  پدر: 
کردند با آنها و غالمان آنها جهاد می کنیم. وقتی فتح آمد و کامیابی نصیب ما شد، جنگ را متوقف 

می کنیم اما همیشه آماده جهاد می باشیم و برای آن خودرا آماده و تربیت می کنیم.
خالد: چطور خودرا تربیت می کنیم؟

پدر: همیشه سپورت می کنیم تا در مقابل دشمن قوی باشیم، نشانه زنی را یاد می گیریم، آب بازی 
را یاد می گیریم، اسپ دوانی را یاد می گیریم، استفاده از اسلحه را یاد می گیریم و به این شکل 
همیشه آماده جهاد می باشیم و هرگاه امیر مسلمانان امر کرد که برای جهاد خارج شوید همه ما 

خارج می شویم و در مقابل دشمن جهاد می کنیم.

احمد: پدر جان من می خواهم زیاد درس بخوانم و داکتر شوم.
پدر: این کار بسیار خوب است بچیم.

احمد: خیر من تنها به درس های داکتری توجه کنم تا داکتر خوب و الیق شوم.
پدر: نخیر بچیم، تو باید یک داکتر مسلمان شوی و برای این کار تنها به درس های داکتری نه 

بلکه به درس های دینی هم توجه کنی. 
احمد: این چطور پدر جان؟

پدر: قسمی که باید همراه درس های مکتب خود تو باید درس های قرآن کریم، حدیث، فقه، سیرت 
و مضامین دیگر اسالمی را هم بخوانی و از همه باید با خبر باشی. تنها داکتر شدن آسان است اما 
برای یک مسلمان تنها داکتر شدن کفایت نمی کند. باید داکتر هم از تمام مسائل دینی با خبر باشد. 

احمد: اگر این علوم دینی را بخوانم باز من داکتر الیق می شوم؟
پدر: بلی جان پدر، آن وقت نه تنها یک داکتر بلکه داکتر خیلی الیق می شوی. خداوند در دستت 
برکت می اندازد و تو می توانی در پهلوی تداوی مریض ها آنان را به مسائل شرعی و دینی هم 

متوجه بسازی. 
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شهید الحاج مرحوم مولوی محمد عمر متوکل 
-تقبله اهلل- :

ــی  ــد صوف ــوکل فرزن ــر مت ــد عم ــوی محم ــاج مول الح

ــه  حاجــی مرجــان در ســال ۱۳۴۸ خورشــیدی در قری

چوچمــن ولســوالی حــرت ســلطان والیت ســمنگان 

چشــم بــه جهــان گشــود.

ــال  ــوم م ــزد مرح ــود ن ــه خ ــم را در منطق ــرآن کری وی ق

ــد و پــس از خوانــدن قــرآن کریــم و  حفیــظ اللــه خوان

ــوم  ــنت عل ــرای فراگرف ــی، ب ــی دین ــای ابتدای ــاب ه کت

قرآنــی روانــه قریــه بندللــک ولســوالی دره صــوف 

شــد و مــدت دو ســال دران جــا درس خوانــد. ســپس 

دوبــاره بــه قریــه چوچمــن عــودت منــوده و ازان جــا بــه 

هــدف تحصیــالت مزیــد بــه مدرســه قریــه رسخ کوچه 

ــس ازان  ــت. پ ــخ رف ــت بل ــت والی ــوالی چهارکن ولس

ــور  ــوالی مذک ــاج ولس ــره غ ــه ق ــه قری ــی در مدرس مدت

ــر  ــه کوگج ــه قری ــپس ب ــی دوام داد. س ــه درس خوان ب

ولســوالی حــرت ســلطان رفــت و نــزد مرحــوم 

ــاد.  ــذ نه ــوی تلم ــن زان ــامل الدی ــب ک ــوی صاح مول

ــه  ــد و در مدرس ــف ش ــهر مزاررشی ــه ش ــا روان ازان ج

شــیخ مرغینانــی نــزد مولــوی صاحــب عبدالغفــور 

بعضــی کتــب تکملــه را خوانــد. ســپس مــدت دو ســال 

نــزد شــیخ الحدیــث مولــوی محمــد زکریــا صاحــب در 

ــد. ــن درس خوان ــه چوچم منطق

پــس ازان مــدت دو ســال بــه صفــت مــدرس در منطقــه 

اوملــی، مرکــز ســمنگان خدمــت منــود. مولــوی 

ــالمی  ــارت اس ــل ام ــت کام ــان حاکمی ــب در زم صاح

چنــد مدتــی در کنــار مجاهدیــن امــارت اســالمی 

ــه  ــال در قری ــت س ــدت هف ــپس م ــود و س ــت من خدم

قــدم علــی بــه حیــث مــدرس ایفــای وظیفــه منــود. پس 

ــن  ــدری اش چوچم ــه پ ــال در قری ــک س ــدت ی ازان م

ــت. درس گف

امــا چــون دوره احادیــث نبــوی صلــی الله علیه و ســلم 

از نــزد وی مانــده بــود و وی عشــق فــراوان بــا احادیــث 

نبــوی صلــی اللــه علیــه و ســلم داشــت، دوره حدیث را 

در دارالعلــوم حنفیــه در ســاحه کارتــه خراســان، مرکــز 

ــا  ــد زکری ــب محم ــیخ صاح ــزد ش ــمنگان ن ــت س والی

حقانــی و شــیخ صاحــب محمــد امیــن منصــوری  بــه 

ــه رس منــود.  ــت را ب ــل رســانیده و دســتار فضیل تکمی

پــس از فراغــت، دوبــاره در مدرســه چوچمــن بــه 

زندگان جاوید 
مرتب : حبيبی سمنگانی

بخش بیست و دوم

)پژوهشگر و آگاه سیاسی(
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تدریــس پرداخــت.

مولــوی محمــد عمــر صاحب 

در ســال ۱۳۹۷ خورشــیدی 

ــرزاده  ــهادت خواه ــس از ش پ

اش مجاهــد قهرمــان شــهید 

دامــال محمــد، کــه مســئول 

ــه صــف  ــود، ب ــادی ولســوالی حــرت ســلطان ب جه

امــارت اســالمی پیوســت. وی پــس از مــدت کوتاهــی 

بــه حیــث رئیــس زراعــت والیــت ســمنگان تعییــن شــد 

ــه و  ــه را مخلصان ــن وظیف ــال ای ــک س ــر از ی ــش ت و بی

ــام داد. ــه انج صادقان

وی دریــن جریــان بــر اثــر بباردمــان قــوای اشــغالگر 

در منطقــه دندغــوری والیــت بغــالن زخــم برداشــت و 

پــس از مدتــی شــفایاب شــد و دوبــاره بــه فعالیــت های 

خویــش اغــاز منــود. وی در سلســله خدمــات علمــی 

اش یــک بــاب دارالحفــاظ و یــک بــاب دارالبنــات 

ــاد  ــن بنی ــه چوچم ــی در قری ــال ۱۳۹۷ شمس را در س

گذاشــت و بــرای اعــامر و آبــادی آن بســیار ســعی 

منــود، اکنــون بــه تعــداد ۱۵۰ تــن پــرسان و  ۱۳۰ تــن 

ــد. ــی خوانن ــه درس م ــرتان دران دو مدرس ــان و دخ زن

شــهید مولــوی صاحــب محمــد عمــر متــوکل باالخــره 

روز پنجشــنبه ســاعت ۱۱ پیــش از ظهــر روز پنجشــنبه 

۲ اســد ۱۳۹۹ خورشــیدی مصــادف بــا ۲ ذی الحجــه 

ــوالی  ــیاباد ولس ــت آس ــری در دش ــری قم ۱۴۴۱ هج

ــر  ــن اربکــی هــای اجی حــرت ســلطان در یــک کمی

جــام شــهادت را نوشــید. روحــش شــاد و یــادش 

گرامــی بــاد

)بــا ســپاس از محــرتم جنداللــه ســمنگانی کــه جزئیــات 

ســوانح شــهید مولــوی صاحــب را تهیــه منودنــد(.

شهید سرمعلم ما غام الدین - تقبله اهلل  :
ــارث  ــد ح ــر محم ــرس نظ ــن پ ــالم الدی ــال غ ــهید م ش

در ســال ۱۳۶۷ خورشــیدی در قریــه صــادق علــی 

در مربوطــات فیروزکــوه، مرکــز 

ــد. ــا آم ــه دنی ــور ب ــت غ والی

شــهید مــال غــالم الدیــن درس 

فــرا  هــرات  در  را  دینــی  هــای 

حیــث  بــه  ســپس  و  گرفــت 

ــی  ــادق عل ــه ص ــم در قری رسمعل

وظیفــه انجــام مــی داد. امــا احســاس کــرد کــه معــاش 

ــول  ــد ازان پ ــت و نبای ــالل نیس ــش ح ــزدور برای اداره م

ــق  ــا درک حقای ــه ب ــود ک ــامن ب ــد، ه ــاش کن ــرار مع ام

صــف اداره کابــل را تــرک و بــه صــف جهــادی امــارت 

اســالمی پیوســت و در والیــت غــور بــه فعالیــت 

هــای جهــادی آغــاز منــود. وی مــدت چهــار ســال بــه 

خدمــات جهــادی اش ادامــه داد.

دریــن اواخــر، وی در چندیــن عملیــات هــای جهــادی 

ــات اول پوســته گــزگ  ــود. در عملی اشــرتاک منــوده ب

و در عملیــات دوم پوســته آهنگــران فتــح شــد. امــا در 

ــک  ــو تان ــران جل ــاحه آهنگ ــه در س ــوم ک ــات س عملی

ــمن  ــی دش ــت مرم ــر اصاب ــر اث ــد، ب ــه بودن ــا را گرفت ه

ــاه اســد ســال  ــم شــب دوشــنبه  ۲۰ م ســاعت ده و نی

۱۳۹۹ خورشــیدی بــه ســن ۳۲ ســالگی بــه مقــام رفیع 

ــب  ــم صاح ــهید رسمعل ــد. از ش ــل گردی ــهادت نائ ش

چهــار اوالد بــه جــا مانــده اســت.

)بــا ســپاس از محــرتم محمــد جمعــه عمیــر که ســوانح 

شــهید را تهیــه منودند(.

شهید قاری سیف اهلل مقصودی – تقبله اهلل -:
ــه  ــیف الل ــاری س ــه ق ــهور ب ــد مش ــال محم ــهید خ ش

مقصــودی پــرس گــرگ علــی در ســال ۱۴۱۴ هجــری 

قمــری در قریــه مقصــود ولســوالی دره صــوف والیــت 

ســمنگان چشــم بــه جهــان هســتی گشــود. وی در ســن 

دو ســالگی از ســایه عاطفــت و شــفقت مــادر بــی بهــره 

شــد. 

ــی  ــد گرام ــه خواســت وال ــه ب ــاری ســیف الل ــهید ق ش
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اش نــزد ســید و مرشــد پــدرش »ایشــاِن حــرت« در 

ــه  ــظ کالم الل ــت و حف ــالن رف ــت بغ ــه والی ــهر کهن ش

مجیــد را تکمیــل منــوده، کتــب ابتدایــی دینــی را نیــز 

ــد.  آن جــا خوان

وی کــه غیــرت و شــجاعت از ســیامیش منایــان بــود، 

از اشــغال کشــور بــه دســت امریکایــی هــا بــه شــدت 

ــالگی  ــن ۱۸ س ــه در س ــود ک ــامن ب ــرد. ه ــی ب ــج م رن

ــر لــوای امــارت اســالمی  ــه صــف مقــدس جهــاد زی ب

متیــن  و  راســتین  فرزنــدان  دوشــادوش  و  پیوســت 

ــرد.  ــاز ک ــلحانه آغ ــت مس ــارزه و مقاوم ــه مب ــور ب کش

ــالن و  ــت بغ ــد والی ــه دن ــاه در منطق ــدت دو م وی م

مــدت ســه ســال دیگــر در ولســوالی بورکــه آن والیــت، 

بــه فعالیــت هــا و خدمــات جهــادی پرداخــت. ســپس 

بــه منطقــه آبایــی خــود ولســوالی دره صــوف برگشــت 

ــداکار  ــن ف ــوی مجاهدی ــال در پهل ــار س ــدت چه و م

ــود. ــاد ب ــارت اســالمی مشــغول عمــل مقــدس جه ام

ــود و  ــوردار ب ــی برخ ــجاعت خاص ــرت و ش وی از غی

ــه  ــد و روحی ــا مــورال بلن ــات هــای جهــادی ب در عملی

ــات  ــن فتوح ــد و در چندی ــی رزمی ــه م ــهادت طلبان ش

ــه ســزای داشــت. ــن نقــش ب مجاهدی

قــاری صاحــب ســیف اللــه باالخــره بــه ســن ۲۵ 

ســالگی در ســال ۱۴۳۹ هجــری قمــری در قریــه 

ــن  ــک کمی ــان، در ی ــوف پای ــوالی دره ص ــی ولس زیرک

ــان  ــوش ج ــهادت را ن ــام ش ــای رشیــر ج اربکــی ه

ــود. ــن من ــان آفری ــپرد ج ــان را س ــِت ج ــوده، امان من

)بــا ســپاس از محــرتم خیرخــواه ســمنگانی کــه جزئیات 

ســوانح شــهید را تهیــه منودند(.

شهید ما نثار احمد ایثار – تقبله اهلل - :
ــال  ــد در س ــن محم ــرس دی ــد پ ــار احم ــال نث ــهید م ش

حصــارک  دهــن  روســتای  در  خورشــیدی   ۱۳۷۶

ولســوالی شــهرک والیــت غــور بــه دنیــا آمــد و بــه ســن 

۷ ســالگی از ســایه شــفقت پــدر محــروم و یتیــم شــد 

ــرورش و  ــد پ ــان محم ــرادرش خ ــتی ب ــر رسپرس و زی

ــه شــد. تربی

وی درس هــای ابتدایــی را در قریــه پــدری اش در 

ــدارس  ــپس در م ــود و س ــاز من ــاد آغ ــه دارالجه مدرس

ــه  ــرات ب ــس و ه ــای بادغی ــت ه ــه والی ــف دینی مختل

فراگیــری علــوم دینــی دوام داد. شــهید ایثــار در پهلــوی 

درس خوانــی بــه فعالیــت هــای جهــادی نیــز پرداخــت 

و مــدت تقریبــا ۵ ســال در همــه ولســوالی هــای غــور 

ــات  ــرات خدم ــت ه ــت والی ــوالی چش ــز در ولس و نی

جهــادی انجــام داد. وی جــوان خــدا تــرس، با اســتعداد 

مهــارت  و  شــهرت  پهلوانــی  در  همچنــان  و  بــود 

ــاب هــای مطــول  ــوز کت ــار احمــد هن ــال نث داشــت. م

و حســامی را مــی خوانــد کــه بــه ســن ۲۲ ســالگی بــه 

تاریــخ ۴ ســنبله ۱۳۹۸ هجــری شمســی مصــادف بــا 

۲۵ ذی الحجــه ۱۴۴۱ هجــری قمــری در ســاحه دهــِن 

ــت غــور در  ــدان و جــام ولســوالی شــهرک والی دره بی

بباردمــان نیروهــای اشــغالگر امریکایــی بــه ســن ۲۲ 

ــه شــهادت رســید. ســالگی ب

شــهید مــال نثــار احمــد ازدواج کــرده بــود و یــک دخــرت 

ــش از  ــیزده روز پی ــا س ــه تنه ــد، ک ــا مان ــه دنی از وی ب

ــا گشــوده بــود. ــه دنی شــهادت او چشــم ب

)بــا ســپاس از محــرتم عبدالبصیــر بصیــرت کــه جزئیات 

ســوانح شــهید را تهیــه منودند(.
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اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت نوزدهمین 
سالروز آغاز اشغال امریکایی

نــوزده ســال پیــش از امــروز، امریــکا دســت بــه تهاجــم 

ظاملانــه بــر کشــور مــا زد.

پیــش از آغــاز تهاجــم امریکایــی، امــارت اســالمی 

ــه  ــررا مطالب ــود مک ــز خ ــی صلح آمی ــای پالیس ــر مبن ب

منــود کــه بــرای حــل معضــل بایــد از تعقــل، تدبــر و 

روش ســامل دیپلامتیــک اســتفاده شــود. امــا مقامــات 

ــارت اســالمی  ــن پیشــنهاد ام ــان ای ــی در آن زم امریکای

ــخ  ــه تاری ــد و ب ــه رد کردن ــیار مغروران ــه بس ــا لهج را ب

۱۵ میــزان ســال ۱۳۸۰ شمســی مصــادف بــا ۷ اکتوبــر 

ــی آورده  ــورش نظام ــا ی ــاک م ــر خ ــالدی ب ۲۰۰۱ می

ــد. ــاوز کردن تج

ــن موقــف  ــه ای ــوزده ســال، همــه جهت هــا ب ــس از ن پ

ــارت اســالمی معــرتف شــدند کــه معضــل مذکــور  ام

بایــد از ابتــدا از راه گفتگــو و تفاهــم حــل می شــد 

و اگــر آن وقــت بــه پیشــنهادات صلح آمیــز امــارت 

اســالمی جــواب مثبــت گفتــه می شــد، از ایــن جنــگ 

طوالنــی، ظلــم و وحشــت، کشــتار و بی خامنــان 

ــان در چهارچــوب  ــا، و همچن ــاع م ــردم بی دف کــردن م

یــک اداره فاســد از زمینه ســازی بــرای غصــب، چــور، 

رشــوت، خیانــت، فحشــا، غــدر، تولیــد مــواد مخــدر 

ــد. ــری می ش ــر جلوگی ــم دیگ ــا جرائ و صده

ــن قــدر  ــا ای ــز ب ــان شــان نی ــن و ائتالفی ــکا، متحدی امری

ــی  ــم جنگــی، بدنامــی و زیان هــای جان ــکاب جرای ارت

ــدند. ــه منی ش ــی مواج و مال

امــا اینکــه نــوزده ســال پــس، بــرای پایــان اشــغال 

ــک  ــت و ی ــام یاف ــرات انج ــه مذاک ــی در دوح امریکای

ــک  ــز کار نی ــد نی ــا ش ــرب امض ــه معت ــه و توافق نام وثیق

ــود و از روی  ــی ش ــه گام عمل ــد گام ب ــه بای ــت، ک اس

آن متــام نیروهــای خارجــی از خــاک مــا بیــرون شــوند. 

بایــد امریــکا و متــام کشــورهای دور و نزدیــک از 

مداخلــه در امــور داخلــی مــا خــود را دور نگهدارنــد، 

ــن  ــتقالنه بی ــای آزاد و مس ــد در فض ــا بتوانن ــا افغان ه ت

ــد. ــم بگیرن ــور تصمی ــده کش ــورد آین ــم در م ه

ــای  ــا در فض ــه قضای ــل هم ــرای ح ــالمی ب ــارت اس ام

ــل  ــه جهت هــای مقاب ســامل کامــال متعهــد اســت، و ب

ــت  ــت را غنیم ــن فرص ــه ای ــد ک ــی  منای ــن م ــم تلقی ه

بداننــد، حساســیت موضــوع را درک کننــد و بــرای یک 

ــته  ــه خواس ــالمی ک ــتقل اس ــمول و مس ــه ش ــام هم نظ

ــر  ــم داده و دیگ ــت باه ــه دس ــت هم ــان هاس ــه افغ هم

ــالم ــد. والس ــاد نکنن ــع ایج موان

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۲/۱۹هـ ق

۱۳۹۹/۷/۱۵هـ ش ــ 6/10/2020م

ایپم اه و اعالمیه اهی رسمی 
امارت اسالمی افغانستان
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پیام تسلیت امارت اسالمی در باره درگذشت 
امیر کشور کویت

ــر کشــور  ــم کــه امی ــر اطــالع حاصــل منــوده ای ــا تاث ب

کویــت شــیخ صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح جهــان 

ــت. ــی را وداع گف فان

امــارت اســالمی بــه مناســبت وفــات نامــربده، بــه ملــت 

و دولــت کویــت و خانــواده و متعلقیــن نامــربده از عمق 

قلــب تســلیت می گویــد و بــرای مرحــوم طلــب مغفرت 

و بــرای خانــواده، عزیــزان و متعلقیــن وی صــرب جمیــل 

و اجــر جزیــل را اســتدعا دارد.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۲/۱۳هـ ق

۱۳۹۹/۷/۹هـ ش ــ 30/9/2020م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت شش میزان 
سالروز فتح کابل

۶ میــزان در تاریــخ معــارص کشــور مــا یکــروز مهــم و 

تاریخــی شــمرده می شــود. کابــل پایتخــت افغانســتان 

تنظیمــی شــاهد فجایــع  کــه در زمــان جنگ هــای 

میــزان  به تاریــخ ۶  بــود،  بدبختی هــای دردناکــی  و 

ــن  ــت مجاهدی ــه دس ــی ب ــری شمس ــال ۱۳۷۵ هج س

امــارت اســالمی فتــح گردیــد و کشــور از یــک بحــران 

ــت. ــات یاف ــر نج ــاک و ویران گ خطرن

بعضــی  کمونیســتی،  رژیــم  ســقوط  از  پــس 

بیــن خــود  قدرت طلبــان و موتلفــان کمونیســت ها 

ــر شــدند. اگرچــه دران مرحلــه، متــام افغانســتان  درگی

ــی  ــدان اصل ــا می ــود، ام ــرج ب ــاد و هرج و م ــاهد فس ش

فتنه هــا و فاجعه هــا، کابــل پایتخــت کشــور بــود. 

کابــل بیــن چنــد جنگ طلبــان مشــهور تنظیمــی تقســیم 

ــود. ــده ب ــل ش ــی تبدی ــای داخل ــدان جنگ ه ــه می و ب

در جریــان جنگ هــای ســه ســاله، ســه بــر چهــار 

ــود. ــده ب ــاد گردی ــاه و برب ــی تب ــه کل ــل ب ــه ی کاب حص

کشــور تنهــا از لحــاظ مــادی تبــاه نشــد، بلکــه تباهــی 

معنــوی، چــور و چپــاول آثــار تاریخــی، کتاب خانه هــا 

و موزیم هــا داســتان چنــد برابــر دردناک تــری دارد. 

ــچ  ــود و هی ــده ب ــاده ش ــور آم ــه کش ــه های تجزی نقش

ــه نظــر منــی  رســید. نشــانه ای از روشــنی ب

ــام  امــارت اســالمی افغانســتان دران اوج تاریکی هــا قی

نابــود ســاخت،  از کشــور  منــود، جنگ جویــان را 

ــرد،  ــد ک ــمت ها را متح ــه س ــده ب ــیم ش ــوری تقس کش

کابــل را از عنــارص رش  و فســاد و چپاول گــران تصفیــه 

و جــان، مــال و آبــروی افغان هــا را مصئــون ســاخت.

بنــا بــر ایــن می توانیــم گفــت کــه ۶ میــزان روز نجــات 

بربــادی  و  چندپارچگــی  فروپاشــی،  از  افغانســتان 

ــت. اس

در همیــن روز حاکمیــت آن نظــام اســالمی در کشــور 

ــون  ــم ملی ــک و نی ــدف ی ــان و ه ــه آرم ــد ک ــاز ش آغ

شــهدای ملــت مــا بــود. امــارت اســالمی فــرا رســیدن 

ایــن روز تاریخــی را بــه ملــت مظلــوم و مجاهــد خــود 

ــه  ــاء الل ــه ان ش ــد ک ــژده می ده ــد و م ــک می گوی تربی

ــا  ــور م ــر کش ــار دیگ ــه یکب ــت ک ــک اس آن  روزی نزدی

ــای  ــود و دارای روزه ــاک ش ــغال گران پ ــود اش از وج

پرافتخــار اســتقالل و نظــام اســالمی باشــد و ملــت مــا 

ــند. ــود برس ــد خ ــای بلن ــه آرمان ه ب

ان شاء الله تعالی و ما ذالک علی الله بعزیز.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۲/۲/۱۰هـ ق

۱۳۹۹/۷/۶هـ ش ــ 25/9/2020م

متن سخنرانی معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی 
امارت اسالمی محترم مال برادر آخند در مراسم 

افتتاحیه مذاکرات بین االفغانی
الحمدللــه وکفــی والصلــوة والســالم علیــه رســوله 

املجتبــی

امابعد:

فاعــوذ باللــه مــن الشــیطن الرجیــم، بســم اللــه الرحمــن 

لرحیم ا

و اعتصموا بحمبل الله جمعیا وال تفرقو – االية

و ایضا قال الله تعالی:

ــوَل  ُس ــوا الرَّ ــَه َوأَِطيُع ــوا اللَّـ ــوا أَِطيُع ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه يَ

وُه إِىَل  ــرُدُّ ٍء َف ــْم ِف يَشْ ــإِن تََناَزْعُت ــْم َف ــِر ِمنكُ َوأُوِل اْلَْم

ُســوِل إِن كُنُتــْم تُْؤِمُنــوَن ِباللَّـــِه َوالَْيــْوِم اآْلِخــِر  اللَّـــِه َوالرَّ

ــاًل ﴿59﴾ ــُن تَأِْوي ــرْيٌ َوأَْحَس ــَك َخ لِ َذٰ
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ــس  ــن مجل ــده  گان ای ــرتاک کنن ــه اش ــه، ب ــش از هم پی

ــار! باوق

السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

توافق نامــه  امضــای  تعقیــب  بــه  کــه  خوشــحال ام 

ــاالت  ــتان و ای ــالمی افغانس ــارت اس ــان ام ــی می تاریخ

ــن  ــرات بی ــه مذاک ــه افتتاحی ــکا، در جلس ــده امری متح

ــاله  ــل س ــل چه ــان دادن معض ــدف پای ــه ه ــی ب االفغان

ــم. ــرتاک داری ــتان اش افغانس

ــامن  ــل پی ــدن کام ــی ش ــا عمل ــح ب ــاری صل ــد ج رون

دوحــه می توانــد کامیــاب شــود.

ــه را  ــامن دوح ــود در پی ــدات خ ــالمی تعه ــارت اس ام

عملــی کــرده و عملــی می کنــد.

بــه جدیــت مــی  نیــز  از جهــت مقابــل  همچنــان 

خواهیــم کــه تعهــدات خــود در پیــامن را عملــی کنــد، 

تــا پروســه صلــح بــه خوبــی بــه پیــش بــرود و بــا تاخیــر 

ــود. ــار نش ــع دچ و موان

مــن دریــن مجلــس از هــر دو تیــم حــارض مــی خواهــم 

کــه در بحــث هــا و تصامیــم شــان دیــن مقــدس اســالم 

ــد و رســیدن  ــای کشــور را در نظــر بگیرن ــع علی و مناف

ــی منافــع گــروه هــا و  ــد قربان ــن هــدف واال، بای ــه ای ب

اشــخاص نگــردد.

جریــان مذاکــرات حتــام مشــکالت مــی دارد، امــا 

خواســت مــا اینســت کــه بحــث هــا بــا کــامل حوصله، 

ــه پیــش بــرود. تحمــل و تعامــل خــوب، ب

امــارت اســالمی افغانســتان بــه ملــت رنــج دیــده خــود 

ــان  ــا متــام اخــالص در جری ــان مــی دهــد کــه ب اطمین

ــرای  ــد کــه ب ــی کوشــش می کن ــن االفغان مذاکــرات بی

ــا صلــح، آرام و  ــه زندگــی ب ملــت مســلامن خــود زمین

خوشــحال را مســاعد ســازد.

همچنــان بــه جامعــه جهانــی اطمینــان مــی دهــد کــه بــه 

حــد تــوان تــالش می کنــد تــا مذاکــرات بیــن االفغانــی 

نتیجــه مثبــت داشــته باشــد.

مــا مــی   خواهیــم افغانســتان کشــور آزاد، مســتقل، 

متحــد و پیش رفتــه باشــد و دارای چنــان نظــام اســالمی 

باشــد کــه متــام اقــوام کشــور بــدون هیچ گونــه تبعیــض 

ــا یکدیگــر در فضــای  ــد و ب ــگاه خــود را دران ببین جای

بــرادری بــا صمیمیــت کامــل زندگــی داشــته باشــند.

ــا همســایه هــا،  ــده ب ــم افغانســتان در آین ــا می خواهی م

ــر  ــتوار ب ــت و اس ــط مثب ــان رواب ــر جه ــه و دیگ منطق

ــد. ــته باش ــل داش ــرتام متقاب اح

در پایــان، از امیــر محــرتم کشــور میزبــان قطــر و 

ــور  ــت آن کش ــت و مل ــه، دول ــور خارج ــر ام ــز وزی نی

ــورد  ــا را در م ــه م ــه ب ــورهای ک ــان از آن کش و همچن

صلــح همــکاری همــه جانبــه کــرده انــد و می کننــد، از 

ــذارم. ــپاس گ ــب س ــم قل صمی

والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

مال عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رئیس دفرت 

سیاسی امارت اسالمی

۱۴۴۲/۱/۲۴هـ ق

۱۳۹۹/۶/۲۲هـ ش ــ 12/9/2020م

اعالمیه امارت اسالمی پیرامون آغاز جلسه 
افتتاحیه مذاکرات بین االفغانی

بــه اســاس توافقنامــه امضــا شــده میــان امارت اســالمی 

افغانســتان و ایــاالت متحــده آمریــکا، امــارت اســالمی 

آمــاده گــی مشــارکت خویــش در جلســه افتتاحیــه 

ــی را اعــالم مــی دارد. ــن االفغان مذاکــرات بی

ــق  ــرام / ۱۴۴۲ه ــرم الح ــخ ۲۴ /مح ــه تاری ــه ب جلس

مصــادف بــا ۲۰۲۰/ ۹ / ۱۲ م و ۱۳۹۹هــش/ ۶ / ۲۲ 

در کشــور قطــر برگــزار مــی گــردد.

رونــد  خــوب  پیش بــرد  بــرای  اســالمی  امــارت 

مذاکراتــی و در چــوکات ارزش هــای اســالمی و منافــع 

ــص  ــام خال ــدن نظ ــان آم ــه می ــرای ب ــور ب ــای کش علی

ــت. ــد اس ــالمی متعه اس

داكرت محمد نعیم سخنگوی دفرت سیاسی امارت 

اسالمی

۱۴۴۲/۱/۲۲هـ ق

۱۳۹۹/۶/۲هـ ش ــ 10/9/2020م

اعالمیه امارت اسالمی به مناسبت ۱۰۱مین 
سالروز استرداد استقالل از استعمار بریتانیا

امــروز ۲۸ اســد، آن روز پــر افتخــار در تاریــخ کشــور 

و ملــت مــا اســت کــه ۱۰۱ ســال قبــل در همیــن روز، 

ــی  ــرصت اله ــه ن ــتان ب ــد افغانس ــور و مجاه ــت غی مل
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آزادی و اســتقالل خــود را از اســتعامر بریتانیایــی پــس 

ــم و  ــرن نزده ــتعامری ق ــزرگ اس ــروی ب گرفــت و نی

بیســتم را بــه ایــن وادار ســاخت کــه آزادی ایــن کشــور 

و ملــت را بــه رســمیت بشناســد.

امــارت اســالمی در حالی کــه گرفنت آزادی از اســتعامر 

انگلیــس را بــه ملــت خــود تربیــک مــی گویــد، مبــارزه 

ــیده  ــی رس ــتانه کامیاب ــه آس ــه ب ــروزی را ک ــادی ام جه

اســت، نیــز افتخــار بــزرگ تاریخــی مــی دانــد.

ــه هــای دشــمن اشــغالگر  ــه حرب ــاکان مــا ب چنانکــه نی

ــرای  ــز ب ــا نی ــد، م ــب داده ان ــت و مناس ــر وق جــواب ب

ــالمی  ــص اس ــام خال ــام نظ ــتقالل و قی ــه اس ــیدن ب رس

ــه خــود  ــارزه همــه جانب ــه مب ــوان ب در کشــور، تاحــد ت

ــه  ــم ک ــی دهی ــازه من ــی اج ــه کس ــم و ب ــی دهی دوام م

در راســتای رســیدن بــه ایــن آرمــان واال و مقــدس مــا، 

ــه ــع شــود. ان شــاء الل ــل واق حائ

امــروز کــه ما یکبــار دیگــر در آســتانه آزادی و اســتقالل 

قــرار داریــم، بــر متــام جهــت هــای داخلــی صــدا مــی 

ــت  ــان هــا و خواســته هــای حقیقــی مل ــم کــه آرم کنی

ــی و  ــه آزادی خواه ــند، از داعی ــته باش ــر داش را در نظ

اســتقالل حامیــت کننــد و ایــن ملــت رنــج دیــده را از 

تحمــل تکالیــف نجــات دهنــد.

ــه  ــورهای منطق ــوص کش ــه خص ــی ب ــه جهان از جامع

ــن  ــت ای ــا مل ــتان، ب ــه افغانس ــه در قضی ــم ک امیدواری

کشــور در راســتای پــس گیــری اســتقالل و رســیدن بــه 

اهــداف مــرشوع شــان کمــک مناینــد. مــا یقیــن داریــم 

ــع  ــه نف ــی ب ــادی و امنیت ــاظ اقتص ــن کار، از لح ــه ای ک

همــه مــی باشــد. ان شــاء اللــه تعالــی.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱۲/۲۸هـ ق

۱۳۹۹/۵/۲۸هـ ش ــ 18/8/2020م

پیام غم شریکی و همکاری کمیسیون صحت با 
سیالب زدگان

بــا تاســف فــراوان، بــر اثــر رسازیــر شــدن ســیالب هــا 

در بعضــی والیــات کشــور، شــامری زیــادی هموطنان 

ــان هــا و تلفــات ســنگین مالــی و جانــی رو  ــا زی مــا ب

بــرو شــده انــد.

در مناطــق شــاملی، جنــوب و شــامل رشقــی کشــور، 

صدهــا تــن هموطنــان مــا بــر اثــر رسازیــر شــدن 

ســیالب هــا جــان هــای شــان را از دســت دادنــد، خانــه 

ــا از  ــاغ ه ــا و ب ــت ه ــد و کش ــدم ش ــادی منه ــای زی ه

ــن رفــت. بی

ــت  ــن مصیب ــالمی دری ــارت اس ــت ام ــیون صح کمیس

بــزرگ خــود را بــا هموطنــان خــود رشیــک مــی دانــد، 

ــده  ــان دی ــای زی ــردم ه ــواری م ــری و غمخ ــت گی دس

ــارگاه  ــد و از ب ــی دان ــود م ــی خ ــی و مل ــه دین را وجیب

خداونــد متعــال بــرای شــهدا جنــت الفــردوس، بــرای 

ــرب  ــان ص ــان ش ــرای وارث ــل و ب ــفای عاج ــان ش زخمی

ــتدعا دارد. ــل اس ــر جزی ــل و اج جمی

مــا از نهادهــای جهانــی خیریــه، مــردم ثرومتنــد کشــور 

ــا حــوادث طبیعــی  ــارزه ب ــی مب و ســازمان هــای جهان

مــی خواهیــم کــه هــر چــه زودتــر خــود را بــه ســیالب 

زدگان برســانند و دریــن فاجعــه بــزرگ آن هــا را دســت 

گیــری مناینــد.

نیــز  اســالمی  امــارت  مســئولین  و  مجاهدیــن  از 

ــر  ــود ه ــیالب زده خ ــان س ــا هموطن ــه ب ــم ک امیدواری

ممکــن کمــک مناینــد. بــه خصــوص همــه منســوبین 

در  کــه  کنیــم  مــی  توصیــه  را  کمیســیون صحــت 

کلینــک هــای مربوطــه و مراکــز صحــی خــود، وســایل 

الزم انتقــال و تــداوی زخمیــان را هــر چــه عاجــل تهیــه 

ــد. مناین

چونکــه بــه اســاس تجربــه، بیــامری هــای ســاری 

ــای  ــم ه ــود، تی ــی ش ــدا م ــیالب زده پی ــق س در مناط

ــاده و  ــش آم ــش از پی ــت پی ــیون صح ــوی کمیس وقای

ــر جلوگیــری از بیــامری  کامــال متوجــه باشــند و تدابی

ــد. ــر بگیرن ــا را در نظ ه

کمیسیون صحت امارت اسالمی

۱۴۴۲/۱/۱۰هـ ق

۱۳۹۹/۶/۸هـ ش ــ 29/8/2020م
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انـوار مطلـع  كـرم،  صبـح  خـدا،  نـور  اي 

هـم قافلـه گـم گشـته و هـم قافله سـاالر

دواتـش بلورینـه  بـه  بیایـد  خورشـید 

از وجناتـش جبریـل ورق عرضـه كنـد 

ای مهـد كـرم ای كـه كریم ابـن كریمی

عظیمـی عـرش  زبـر  بـر  خـدا  قندیـل 

جـز حضرت تـو روی بـه درگاه كـه آریم

باریـم كـه  كهسـار  بـه  امیدیـم  ابـر  مـا 

هنگام مصاف است و لی همنفسی نیست

جز برهنه پایان تو در جنگ كسی نیست

زین فاجعۀ شوم كه بر ما به زمین رفت

ای صاحب دین گوش فرادار كه دین رفت

بیچاره تری نیست به جهان ملت  از ما 

سوگند به نامت كه چو ما در به دری نیست

وفایم شهیدان  فریاد  حاصل  من 

كجایم به  ندانم  گم گشته  و  آواره 

در كشـور مـا خیمـه فرو هشـته شـِب تار

هم یار جدا مانده درین شام و هم أغیار

خضـر آیـد و مملـو كنـد از آب حیاتش

تـا مـن به حضور تـو كنم درد خـود اظهار

حطیمـی و  ركـن  و  كعبـه  مفخـرت  تـو 

بگـذار قـدم بـر سـر مـا نیـز تـو یـک بار

جـان را بـه تمنـای كه از شـوق سـپاریم

از مشـهد دل سـر زده ایـن ابـر گهربـار

نیست رسی  فریاد  معركه  در  كه  فریاد 

بس كشته به خون خفته و كس نیست مددگار

رفت برین  چرخ  تا  تا  تو  اسیران  فریاد 

دیوار نه  و  ماند  در  نه  توحید  قلعۀ  در 

نیست دگری  افغان  ملت  از  تر  مظلوم 

دیار نه  و  آنجا  در  مانده  جا  به  دار  نی 

َعنایم رنج  و  اَلم  و  درد  قاصد  من 

بار دمي  آواره  سر  بر  كرم  ابِر  اي 

یـک روزن امیـد در آن نیسـت پدیـدار

طوبـی قلـم آرد بمـن از شـاخ نباتـش

قدیمـی دالویـز  كاخ  ایـن  نـازش  تـو 

بگـذار كـه ایـن هدیه بـه پای تـه گذاریم

دزد آمده در خانه و بیم عسسـی نیست

رفـت گزیـن  بلـخ  خـدا  شـیر  آرامگـه 

صد شهر به خون تر شده كس را خبری نیست

وفایم اسیران  زنجیر  نالۀ  من 

شکوی به درگاه سردار عالم صلی اهلل علیه وسلم

استاد خليلی

شعر و ادب
ابد

وع
: اب

ده
انن

گرد
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مـا مـأوای  رحمتـت  ای  خـدا  ای 
وجـود در  نـژادم  كـردی  ازعـدم 
ونبـود دربـود  نیسـت  اختیـارم 
سـرم در  تمنـا  ایـن  و  دعـا  ایـن 
تسـت حکـم  از  وانفصـام  التیـام 
معیـن ای  خواهـم  تـو  از  اسـتعانت 

کـړ نـۀ  و  غـزا  د  کار  ژونـد  پـه  چـې  چـا 
دربخښـم نـۀ  مـې  لمونـځ  کـړی  )درپسـې 
حـالل وي  نـۀ  ماتـه  دي  سـفارش  سـتا 
څـه یـو بـې رحمـه غـږ مـې غـوږ تـه راغـی
وسـاتي شـاهي  وسـپاري،  مؤمـن  چـې 
پـر مـوږ یـې ډرون، او بلـک هـاک وچلـول
شـوې بېـل  شـفاعته  لـه  ارمـان  پـه  څـۀ 

ایخـدا پناهـت  راجـز  مـا  نیسـت 
فنـا سـوی  میکشـی  وجـودم  از 
نمـا ره  جهولـم  وهـم  ظلـوم  هـم 
خطـا را  مـا  كـن  عفـو  خدایـا  كـی 
وچـرا چـون  یـارۀ  را  كـس  نیسـت 
ذوالعطـا ای  كـن  رحـم  فقیـرم  مـن 

کـړ نـۀ  و  معنـا  هیـڅ  پـه  بېخـي  یـې  ژونـد 
کـړ نـۀ  و  تـا  یـاره  مـې  شـفاعت  کـه 
کـړ( نـۀ  و  مـا  جانانـه!  ننـګ  تـا  پـه  کـه 
د ډرون ګـوزار خـو یـې پـه چـا و نـه کـړ ؟
کـړ نـۀ  و  ُمـال  کار  غیرتـه  بـې  دا 
کـړ نـۀ  و  دنیـا  رحـم  زره  مـوږ  پـر 
کـړ نـۀ  و  بیـا  ورتـه  دي  نظـر  خـوږ  یـو 

مناجات

غزل

ساقيار 

شفاعت ريحان
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